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כל הרשימות והמאמרים המתפרסמים ב”הרפת והחלב” הם 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות

קורא יקר, 

אנא שלחו ל:
Elik.maagan@gmail.com

בברכה, 
מערכת מגזין “הרפת והחלב”

א סיפור מעניין על הרפת שלכם

א ידיעה חדשותית 

א מאמר מקצועי 

והגיגים בענייני  א  תגובות, מחשבות 
משק החלב

א תמונה מרתקת

כיתבו אלינו!
אל ציבור הרפתנים מגדלי 
הבקר, אנשי משק החלב 

וקוראי “הרפת והחלב”,

אם יש לכם:

אנחנו הכתובת
נשמח לפרסם

גיליון זה מגיע לידיכם, הקוראים, ימים אחדים לפני הכנס השנתי למדעי 
הבקר, המאורגן על ידי הגופים המרכזיים בענף. הכנס, שחוגג השנה חצי 
יובל לקיומו, הפך לאירוע המרכזי של הענף, וימשוך אליו גם השנה מאות 
רבות של רפתנים, חוקרים ומנהלים. במשך ימי הכנס יוצגו הרצאות ומחקרים 
חדשים, בנושאים אשר עומדים במרכז סדר יומו של הרפתן הישראלי, ושל 
בריאות,  הסביבה,  איכות  על  שמירה  וניהול,  כלכלה  חקיקה,  כולו:  הענף 
המזמנים  החברתיים,  לארועים  בנוסף  זאת  ועוד.  הזנה  טיפוח,  פוריות, 
לרפתנים הזדמנות להיפגש ולהחליף מידע. המחקר המדעי והיישומי הינו 
המנוע שעומד מאחורי הישגי הרפת הישראלית, ומן הראוי שמן הכנס תצא 

קריאה שלא לפגוע בתקציבי המחקר.
לפני מספר שבועות הודיע יעקב בכר, מזכ”ל התאחדות מגדלי בקר, על 
התפטרותו מהתפקיד, על רקע בעיה בריאותית. בכר עמד בראש הארגון 
בתקופה קשה ומשברית, וידע – בשיתוף פעולה עם קברניטי הענף – לייצג 
הענף.  של  האינטרסים  הבטחת  על  ולעמוד  בגאווה,  הרפתנים  ציבור  את 
בגיליון זה של הרפת והחלב ריאיון עם רמי פיש, יו”ר ההתאחדות, המתייחס 
להתפטרות, ולנושאים אחרים שעל הפרק, ותגובה נוספת של ארנון אושרי. 
מערכת הרפת והחלב מודה לבכר על תרומתו לענף, ומאחלת לו הצלחה 
רבה בתפקידיו הבאים. בינתיים, בשעת הדפסת גיליון זה,  מתנהל תהליך 
לבחירת מזכ”ל חדש, כאשר אחד הסעיפים הראשונים על סדר יומו יהיה 
גיבוש הסכמות רחבות על המהלכים הבאים, מול האתגרים שיעמדו בפני 

הרפת הישראלית. 
משבר רפתות בגולן -  או רק צרוף מקרים עצוב? על רפתות שנסגרות 
ביישובים בגולן, בכתבה של העיתונאי מרדכי חיימוביץ ממעריב, ועוד על כך 

במכתבו של יצחק ריבק – רפתן מאליעד.
במשרד  המרעה  רשות  מנהל  פרידמן,  שמוליק  שלפניכם:  בגיליון  ועוד 
החקלאות מספר על שמירת השטחים הירוקים במדינת ישראל. הוטרינר 
דר’ ספי ורסנו מתאר השתלת נוזל כרס. 100 שנים מלאו לקבוצת כנרת, 
בה פועלת עד היום אחת הרפתות הוותיקות בישראל, עם בני הדור הרביעי 
ועוד  ובחו”ל,  בארץ  רפתות  תכנון   על  מא.ב.  פייגנבאום  רונן  למייסדים. 

כתבות, מדורים וידיעות.
וכרגיל, אנו פונים אליכם הקוראים לשלוח אלינו תגובות, מאמרים, מכתבים, 

מחשבות ותמונות מעניינות – נשמח לפרסם. כתובת מייל למשלוח: 
.Elik.maagan@gmail.com, 0523-224333

קריאה מהנה!  

צילום השער: יוסי אלוני, מעריב



. . התמחות למגזר החקלאי רפתות, לולים, מבנים, מחסנים ועוד.

40 שנות
מצוינות

אוהד מאור
רח‘ הרימון, אבן יהודה 40500 ת.ד 9104
טלפון: 09-8997955 פקס: 09-7746161

אוהד: 050-3601112
www.macon.co.il
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מתפרש  ברפת  הרפתן  של  עיסוקו 
ועל פני מגוון רחב של נושאים כמו חלי

וביניהם  בה, הזנה, שיפורים ממשקיים 
הדא בראש  הטיפוח.  נושא  גם  ונמצא 

גות - היכולת להתפרנס. 
בעדר  הטיפוח  בנושא  לעסוק  בבואי 
גורמים  עם  מתייעץ  אני  שלי,  הפרות 

ושונים מכל רחבי הענף. לכל אחד מה
מייעצים יש דעה משלו, אינטרס משלו, 

וואג’נדה משלו לגבי כיווני הטיפוח המי
ברור שכל  )הרפת( שלי.  טביים לעדר 
ובטוח  שלו,  הטיפוח  בכיוון  בטוח  יועץ 
האחר  היועץ  של  שדעתו  יותר  עוד 

פחות טובה. 
ולאחר שעיבדתי את כל העצות והדע
וות השונות, הגעתי למסקנה שיש “בג

דול” שתי דרכים לטיפוח העדר. האחת 
העדר  של  הטיפוח  בדרך  להשתמש 

באמצעות המ שניתנת  כפי  והישראלי 
 - והשנייה  טיפוח(  )ועדת  שיאון  לצות 
דרך טיפוח פרטית, שעלי לבנות באופן 
כפי  לצורכי  בהתאם  שלי,  לעדר  אישי 

שאני רואה אותם. 
“לכל  כי  החלב  בענף  טענה  קיימת 
זו  טענה  שלה”.  האמת  את  יש  רפת 
ובין  ברפת,  תחומים  בהרבה  קבילה 
מסכימים  אנו  אם  בטיפוח.  גם  השאר 

זו, הרי זה לא הגיוני שכל הר ולטענה 
טיפוח  עם  קו  מיישרות  בארץ  פתות 
מסוים שמתאים אולי לרפת ממוצעת 

ווירטואלית. ברור שכל רפת צריכה ליי

וצר לעצמה קו טיפוח המתאים לאמי
תות, לצרכים ולנהלי העבודה שלה. 

נושא  העטין,  מבנה  נושא  לדוגמה 
באו יותר,  גבוהה  חשיבות  בעל  ושהוא 

מאשר  רובוטיות  ברפתות  יחסי,  פן 
או  רגיל.  יש מכון חליבה  בהן  ברפתות 
נושא ההישרדות )המלטה קלה, פוריות 

ווכו’( שהוא נושא קריטי ברפתות מוש
ביות קטנות, שבהן כל פרה היא אחוז 
)%( ניכר מהרפת, לעומת רפתות ענק 
קיבוציות ומשותפות, שם כל פרה היא 

ואחוז קטן יותר מן העדר. וקיימות כמו
בן דוגמאות נוספות. 

מי  הישראלי?  הטיפוח  נעשה  כיצד 
וקובע את היעדים לטיפוח? מהי המעו
רבות של הרפתנים בתהליך הטיפוח? 
וכרפתן אני רואה מול עיני מערכת טי

פוח סגורה, המונה מספר בעלי מקצוע 
טיפוח  וכיוון  אינטרסים  אג’נדה,  בעלי 
קוראת  אומנם  המערכת  וקבוע.  ברור 

בוו ולהשפיע  להופיע  עניין  בעל  ולכל 
רק  היא  כזו  קריאה  אך  עדת הטיפוח. 
מן השפה אל החוץ. כוח ההשפעה של 
הרפתן בתור אורח לרגע על החלטות 
הועדה כשכל הנתונים כבר עברו עיבוד 

- קטן ביותר. 
אבסורד נוסף שגיליתי לאחרונה הוא 

הווע משתמשת  בהם  הנתונים  ומקור 
הנתונים  הטיפוח.  כיווני  לקביעת  דה 

מת הטיפוח  ועדת  את  והמשמשים 
קבלים מהשטח, מביקורות החלב. אך 

האם בסיס הנתונים של הוועדה כולל 
את כל המשקים שבביקורות? להבנתי 

שו אנשים  עם  שערכתי  בשיחות  ולא. 
נתו שרק  הרושם  התקבל  בענף  ונים 

“מבקר  בהם  מרפתות  שמגיעים  נים 
בביקורת  החלב  את  דוגם  משקים” 
משמשים את הועדה. הסיבה שניתנה 
נותנת  כי מערכת ספר העדר  היא,  לי 

ותוקף רק לנתוני דוגם החלב ולא לנתו
לפיכך  הרפתן.  ידי  על  המופקים  נים 
הם  הועדה  לידיעת  המגיעים  הנתונים 

גדו ממשקים  נתונים  רק  ולמעשה 
שכיווני  מכאן  ושיתופיים.  קיבוצים  לים 
רק  מתאימים  הוועדה  שבונה  הטיפוח 
קטנים  למשקים  ולא  כאלו,  למשקים 

שלגביהם אין לוועדה נתונים מלאים. 
שהטיפוח  בטענות  בא  אני  כאשר 
אינו מתאים לרפת הפרטית  הישראלי 
אותי  פוטרת  הטיפוח  מערכת  שלי, 

ממש שינויים  לבצע  שעלי  ובתשובות 
בטי וששינויים  ברפת,  וניהוליים  וקיים 

פוח לא יועילו. אני טוען אחרת: לדעתי 
לעבוד  תתחיל  שהמערכת  הזמן  הגיע 

ולמען הרפתן, ולא להיפך. לדעתי האנ
ושים המצוינים במערכת הטיפוח המת

פרנסים מהרפתן ולא מהרפת צריכים 
את  מחדש  ללמוד  השטח,  אל  לצאת 
השונים,  והרפתנים  הרפתות  צורכי 
וליצור מגוון רחב של יעדי טיפוח, ולא 
המתאים  ויחיד,  אחיד  טיפוח  קו  רק 

לרפתות מסוג מסוים. 
מבו המטרה  שמחיר  כמו  ולסיכום, 

בחשבון  שלוקח  ארצי  סקר  על  סס 
גם הטי כך  בין הרפתות,  ואת השונות 

פוח הישראלי צריך לקחת בחשבון את 
השונות בין צורכי וסוגי הרפתות. פחות 
השוואות בין מיקום הפרים הישראלים 

השו בטבלאות  הבינלאומיים  ווהפרים 
נות והבינלאומייות, ויותר הסתכלות על 
צורכי הרפתן הישראלי כדי לשפר את 

מצבו. 
לאנשים  למחשבה  כחומר  מוגש 

והמצוינים המנהלים את הטיפוח “היש
ראלי.”

טיפוח ישראלי למי

| מאת: יונתן אמיר, מושב היוגב | 

הטיפוח הישראלי צריך לקחת בחשבון את השונות בין צורכי וסוגי הרפתות, ואת 
צורכי הרפתן הישראלי, כדי לשפר את מצבו 

כותבים להרפת והחלב

פרות ברפת מושבית, התמונה להמחשה בלבד. צילום: יעלי קדם

סגירה ממונעת של תאי מרכז מזון
מניעת כניסת גשם/רוח/צפורים.
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חלקי חילוף ואביזרים לגורפי זבל

חבלים לגורף זבל

מאווררים בגדלים שונים ומערכות צינון
ערפול לרפתות וחצרות צינון. 

רשת צל ממונעת
מופעלת לפי שעון גשם או רוח. מניעת כניסת גשם לחצרות רביצה.

סככת צינון
הפתרון המושלם לצינון ביניים או כמחסנית לחצר המתנה
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שלומי ברנס: 054-7799945 • אריה חכם: 054-4425900 
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נימק את ההתפטרות בנסיבות אישיות, שאינן מאפשרות לו תפקוד מלא, בתקופה 
שבה יש מחלוקת קשה סביב מתווה לוקר. ברקע - אפשרות פילוג והקמת אגודה 

נפרדת של בעלי הרפתות המשפחתיות במושבים

את  שהחל  לאחר  וחצי  שנים  חמש 
מגדלי  התאחדות  כמזכיר  תפקידו 
הבקר, וחצי שנה לאחר שנבחר לכהונה 
שנייה בתפקיד, הודיע בתחילת השבוע 
החליט  כי  מענית,  מקיבוץ  בכר,  יעקב 

מפעילו ולפרוש  מתפקידו  ולהתפטר 
תו בהתאחדות. הסיבה להתפטרות הן 
לו  מאפשרות  שאינן  אישיות,  נסיבות 
שבה  בתקופה  מלא,  תפקוד  לתפקד 

ונתונה ההתאחדות בחילוקי דעות חרי
פים בין חברי הקיבוצים לחלק מחברי 
שנועד  לוקר,  מתווה  סביב  המושבים 
המשפחתיות  הרפתות  את  לצמצם 
ובהמשך  הענף  את  לייעל  הקטנות, 

לרפת המטרה  מחיר  את  ולהפחית 
מנכ”ל  ידי  על  שגובש  המתווה,  נים. 
לוקר,  הראל  הממשלה,  ראש  משרד 
זכה לתמיכת התאחדות מגדלי הבקר 
בראשות בכר, מועצת החלב בראשות 

ישר חקלאי  התאחדות  דרורי,  ושייקה 
אל בראשות אבו וילן, משרד החקלאות 

ומשרד האוצר. 
באתר  שפורסם  לחברים,  במכתב 
האינטרנט של ההתאחדות, כותב בכר: 
“זה תקופה ארוכה, שענף החלב סוער 

וסביב מתווה לוקר. קולות רבים ומוקצ
נים נשמעים לא אחת כנגד ההסכם וכן 
נגד הנהגת ההתאחדות. לאחרונה קולות 
ובמיוחד בקרב חברים מן המגזר  אלה, 
החלו  ואף  לפילוג  קוראים  המשפחתי, 
אגודה  הקמת  של  מעשיים  בצעדים 
מקבילה. מן הצד האחד, אין אני חושב 
שיש לה להתאחדות מה להיבהל מכך, 
אך מן הצד השני אני חושב כי פילוג כקו 

יעקב בכר התפטר 
מתפקיד מזכיר 

התאחדות מגדלי הבקר

| מאת: נחמן גלבוע | 
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ומחשבה הוא איום הרסני במישור האס
טרטגי על העוסקים בענף החלב. כמי 
שמצוי היום במרכז העניינים אני סבור, 
גישור  של  להליך  ללכת  הענף  על  כי 
ולמנוע את התחושות הקשות הקיימות 

בקרב חלק ניכר מן החברים”. 
שחתום  כמי  כי  בכר,  מציין  בהמשך 
להוביל  יכול  אינו  הוא  לוקר  מתווה  על 
פנימי,  בית  שלום  של  מנהיגותי  מהלך 
לו  מאפשר  אינו  עדיין  האישי  מצבו  וכי 
ולכן  הקיטור,  במלוא  לפעילות  לחזור 
החליט שעליו לפרוש מתפקידו כמזכיר 
ההתאחדות, משום שהאינטרס של ענף 
לאינטרס  מעבר  עומד  ומלוכד  מאוחד 
האישי שלו להישאר בתפקידו. “במהלך 
זה אני מבקש לאפשר לכוחות חדשים 
המזכיר  תפקיד  על  להתמודד  ורעננים 

וולהוביל את הענף בעת הזאת. היום הוד
עתי את הודעתי זו בהנהלת ההתאחדות, 
וכן הוספתי כי אני ממשיך בתפקידי עד 

ואשר יימצא לי מחליף על פי הנוהל הכ
תוב בתקנון ההתאחדות. לאחר שאעביר 
את תפקידי זה למחליפי, אלך לי לדרכי, 
אקדיש זמן לענייניי האישיים ולאחר מכן 

אחפש מקור תעסוקה אחר”.
וכצפוי, הודעתו של בכר זכתה לתגו

בות מנוגדות מצד חברי הקיבוצים ומצד 
מניר  בלברמן,  שמיל  המושבים.  חברי 
יצחק, חבר מזכירות ההתאחדות, אומר 
לוקר,  מתווה  על  חתם  אמנם  בכר  כי 

אלמ אך  המשפחתי,  במשק  והפוגע 
ולא עשה זאת הממשלה הייתה מקב

לת את ד”וח שרון קדמי, שבו הפגיעה 
ברפתנים, ובעיקר ברפת המשפחתית, 

והייתה הרבה יותר גדולה וגרועה. “בדי
ועבד, מסתבר שטוב שחתמנו על מת

ווה לוקר”, מסכם בלברמן.
במוע חבר  טוביה,  מבאר  צור,  ויואב 
וצת החלב מטעם ההתאחדות וממובי

אגודה  יוזמת ההתארגנות להקמת  לי 

נפרדת, תוקף בחריפות את התנהלותו 
של בכר ושל הארגונים הקיבוציים, לא 
הוא  אישי  שבאופן  מציין  שהוא  לפני 

הדע חילוקי  למרות  בכר  את  ואוהב 
שהוא  העובדה  את  מאוד  ומעריך  ות, 
“אבל  החלב.  חוק  חקיקת  את  הוביל 

הצ לא  הוא  בודד,  פרש  שהוא  ובגלל 
טוען  הזה”,  ההישג  על  לשמור  ליח 
צור. “ההישג התמסמס תוך זמן קצר, 
לוקר  מתווה  בעצם,  הפסדנו.  ובעצם 

ומייתר את החוק. כלכלן, שנשכר מט
מתווה  משמעויות  את  לבדוק  עמנו 

שמתפר מושבי  שמשק  מצא  ולוקר, 
140 אלף שקל  נס רק מרפת מרוויח 
בשנה על מכסה של חצי מיליון ליטר, 
במושבים.  הממוצעת  המכסה  שהיא 
מתווה לוקר יביא אותו לעלות למכסה 
של 650 אלף ליטר, להשקיע בזה 300 
שנים  ארבע  תוך  ולרדת  שקל,  אלף 
הוו 80 אלף שקל בגלל   להכנסה של
רדת מחיר המטרה. הדבר הזה יקרה 
גם לקיבוצים, אבל הם פשוט לא ערים 

ולזה. הם העדיפו להקריב את המושב
ניקים עד שייעלמו, כי הקיבוצים יכולים 
לשרוד יותר מהמשקים המשפחתיים. 
השיקול של ראשי הארגונים הכלכליים 

והקיבוציים הוא, שהם ירוויחו על התע
רובת, על המחלבה שהם יקנו בהמשך 
ועל רשת השיווק שיש להם בה מניות, 
ירוויחו.  לא  רפתנים  שכמה  נורא  ולא 

אנחנו לא מוכנים לזה”.

אתה מאשים בזה את בכר?
במהלכים  אותנו  שיתף  לא  “בכר 
ולא הבין שצריך לפעול בעבודת  שלו, 
לו  ביסודיות.  הנושא  את  ולבדוק  צוות 
שמתכווו האגורות,   25 ש חושב  -הייתי 

יגיעו  נים להוריד מאיתנו על כל ליטר, 
מחירי  הורדת  ידי  על  הציבור  לרווחת 
מוצרי החלב, הייתי נכנס לאוהל ומחכה 

ושהסערה תעבור. אבל אני יודע שההו
זלה תישאר אצל הטייקונים במחלבות 
או ברשתות השיווק, ועל זה אסור לנו 

לוותר לאף אחד”.
לוקר,  מתווה  כי  בתגובה,  אומר  בכר 
שבו הוא מאמין, אושר כחוק על ידי כל 

שה מכיוון  אך  ההתאחדות,  ומוסדות 
לפנות  החליט  הוא  נשארה,  מחלוקת 
את מקומו למי שיוכל לאחד את הענף. 
מכובדת  יציאה  יאפשר  לוקר  “מתווה 
של בעלי הרפתות הקטנות והתייעלות 
הענף. השגנו 200 מיליון שקל ממשלת 
ישראל לטובת הרפתנים הפורשים, שזו 

שהנש סביר  במחיר  שלהם,  והפנסיה 
ארים משלמים אותו. לא פעלתי לבד. 

ופעלתי בשיתוף פעולה מלא עם הת
ומועצת החלב.  אחדות חקלאי ישראל 
מיליארד  שלושה  מגלגל  החלב  משק 
עמדה  הענף  טובת  ולכן  בשנה,  שקל 

לנגד עיניי מעבר לטובתי האישית”. ˆ

לחברים שלום
רבים  קולות  לוקר.  מתווה  סביב  סוער  החלב  ארוכה שענף  זה תקופה 

ומוקצנים נשמעים לא אחת כנגד ההסכם וכן נגד הנהגת ההתאחדות.
לאחרונה קולות אלו ובמיוחד בקרב חברים מן המגזר המשפחתי קוראים 

לפילוג ואף החלו בצעדים מעשיים של הקמת אגודה מקבילה.
אין אני חושב שיש לה להתאחדות מה להיבהל מכך אך מן הצד השני 
אני חושב כי פילוג כקו מחשבה הינו איום הרסני במישור האסטרטגי על 

העוסקים בענף החלב.
כמי שמצוי היום במרכז העניינים אני סבור כי על הענף ללכת להליך של 

ניכר מן החב וגישור ולמנוע את התחושות הקשות הקיימות בקרב חלק 
רים.

אני כמי שחתום על מתווה לוקר איני יכול להוביל מהלך מנהיגותי של שלום 
בית פנימי, בנוסף לכך אך בהחלט מרכזי בהחלטתי הוא מצבי הבריאותי. 
ולכן  הקיטור  במלוא  לפעילות  לחזור  מאפשר  אינו  עדיין  הבריאותי  מצבי 

ובאתי לכלל מסקנה שעליי לפרוש מתפקידי כמזכיר ההתאחדות היות שה
אינטרס של ענף מאוחד ומלוכד עומד מעבר לאינטרס האישי שלי להישאר 

בתפקידי.
על  ורעננים להתמודד  לכוחות חדשים  אני מבקש לאפשר  זה  במהלך 

תפקיד המזכיר ולהוביל הענף בעת הזאת.
והיום הודעתי את הודעתי זו בהנהלת ההתאחדות וכן הוספתי כי אני ממ
ושיך בתפקידי עד אשר יימצא לי מחליף על פי הנוהל הכתוב בתקנון ההת

אחדות.
לאחר שאעביר את תפקידי זה למחליפי אלך לי 

ולדרכי אקדיש זמן להחלמה מלאה בבריאותי ולא
חר מכם אחפש מקור תעסוקה אחר.

אין במכתבי זה להיפרד מכם אני עוד אמצא לכך 
ואת הדרך אך החלטתי לפרוש מתפקידי היא סו

פית בהחלט.
יעקב בכר
מזכיר ההתאחדות

מכתבו של יעקב בכר לרפתנים, 
5.5.2013
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אני מוצא  גב  עין  במשרד הרפת של 
בחבר הרפת,  מנהל  פיש,  רמי  ואת 

תם של שלושה כלבים, כל אחד מהם  
בגודל של עגל . מטבע הדברים עולה 

הת יו”ר   – רמי   עם  השיחה  ובתחילת 
אחדות מגדלי הבקר מזה כשלוש שנים 

ו-  עניין התפטרותו של מזכ”ל ההתאח
דות יעקב בכר, ובחירת “היורש”.

לפני  איתך  התייעץ  או  שוחח  בכר 
שנקט בהתפטרות?

מה  זה  לי  אמר  שהוא  מה  בוודאי. 
להמ יכול  לא  שהוא  התפרסם:  ושגם 

שיך בעיקר בגלל בעיה בריאותית. אני 
והעימותים  שהמחלוקות  להוסיף  יכול 
“תרמו” את חלקם. אני עובד לצידו של 
6 שנים, חלק גדול מהתו -יעקב כבר כ
וקופה כיו”ר ההתאחדות. זו היתה תקו

פה עם הרבה מאבקים סוערים, ויעקב 
הוביל  שלו  והכריזמה  המנהיגות  עם 

להז אם  ובאומץ.  בשכלתנות  ואותנו 
הקוטג’  – מחאת  כמה מהנושאים  כיר 

החב למחאה  יותר  מאוחר  ושהפכה 
חקיקת  סיום  הריכוזיות,  נושא  רתית, 
חוק החלב בכנסת. בכר השכיל להביא 
לידי סיום את המחלוקת בעניין התאים 
הסומטיים- דוגמא מצויינת לכך שניתן 
ולכך  רפתנים,  אחידה של  חזית  ליצור 
על  הקנסות  את  להקטין  שהצלחנו 
החלב  בנושא  טיפול  חלשים.  משקים 

הא בשנתיים  המאבק  וכמובן  והעודף, 
חרונות נגד המלצות ועדת קדמי. בכל 
את הענף  הוביל  יעקב  הללו  הנושאים 
בצורה מושכלת, הגונה, רגישה, חברית 
ויצירתית. זה נכון שלא כולם קיבלו את 
הדרך שלו, אבל ככה זה- לא בכל דבר 

ניתן להשיג תמימות דעים.

סוער  הקצת  האופי  בגלל  גם  אולי 
שלו?

הצד הזה של בכר הוא רק צד אחד 
שלו. מצד אחד הוא דעתן ומתעקש על 
להקשיב  גם  יודע  הוא  אבל  עמדותיו, 
לו  יש  שבדברים.  ההיגיון  את  ולמצוא 

דיבור מצויין הן עם הסקטור הקיבוצי, 
ושממנו הוא בא, והן עם הסקטור המו

והשפעה  פתוחה  דלת  לו  היתה  שבי. 
אצל מנהלי התנועות, שולחן הארגונים 
האזוריים, ח”כים ושרים, אבל גם גישה 

ויכולת לדבר עם הרפתן מן השורה.”
מסביר  הבא  המזכ”ל  בחירת  לגבי 

ורמי: “הוקמה וועדת איתור מתוך ההנ
והלה, ובה שלושה חברי קיבוצים ושלו

שה חברי מושבים. היו”ר הוא יוסי ביגון 
מיפעת. הוועדה פרסמה את הדרישות 
לתפקיד, בין היתר בעיתונות הקיבוצית 
והמושבית. לאחר שיוגשו מועמדויות – 
את  תבחן  הוועדה   – הוגשו  כבר  חלק 

ותביא המלצות לגוף הבו והמועמדים, 
חר. “

המזכ”ל  של  היום  סדר  יהיה  מה 
החדש?

לגבש  שיידע  כל  קודם  הן  הציפיות 
השורות  אחדות  את  ולחזק  הסכמות 
מקווה  אני  בענף.  העוסקים  כל  של 
שמעבר לטיפולים השוטפים, המזכ”ל 

ובנקו הענף,  בקידום  יתמקד  והחדש 
דות התורפה שעדיין קיימות,  לדוגמא: 
הגנום,  נושא  וכל  ההתעברות  נושא 
שעוסקים בו בשיאון. לנצל את תוכנת 
הנ.ע.ה, שידענו בעבר לשווק אותה , בין 

מחפשים מחליף לבכר

| מאת: עלי קדם  | 

בתפקידו כיו”ר התאחדות מגדלי הבקר עבד רמי פיש מעין גב לצידו של המזכ”ל  
יעקב בכר, שהודיע לאחרונה על התפטרותו. בשיחה עימו מגיב פיש לראשונה 

על ההתפטרות, ומחווה דעה על  סדר היום של הענף

רמי פיש. 
שואפים לענף 
מלוכד
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אפי למצוא  דה-לבאל,  לחברת  והיתר 
כלכלית  תשתית  ליצירת  חדשים  קים 

המקצו הנושאים  של  קידום  וחזקה. 
עיים, כמו ספר העדר ועוד. נושא נוסף 
לטיפול הוא בית ההתאחדות: כיום אנו 

ויושבים כידוע באותו בניין  עם החקל
אית ועם המעבדה לבריאות העטין. יש 
לנו תוכנית לשדרג את הבית ואת תנאי 

העבודה בו. 

מצער אותי שרפתנים 
וותיקים רוצים לפרוש

בהמשך שיחתנו מתייחס רמי למתווה 
חלב  יצרני  על  מדבר  “המתווה  לוקר: 
אלף  מ-700  קטנה  שלהם  שהמכסה 
ליטר בשנה. המדינה הקצתה כסף למי 
מקבוצה זו שיירצה לפרוש, במחיר של 
מס   – נוספת  והטבה  לליטר,  ש   2.80
התמורה  על  בלבד   10% של  מופחת 
שתתקבל. רפתנים שיירצו לגדול יוכלו 
במחיר  טקטים,  בכמה  מכסה  לרכוש 
כשהמדרגות  לליטר,  אגורות   20 של 

ומשתנות כל שנה לאורך התקופה שנק
2013-2016. המתווה עורר מחו  בעה,

לוקות בענף. אנחנו יודעים על רפתנים 
בעיקר מהפריפריה,  ומוצלחים,  טובים 
לי שבאליעד  ידוע  שפורשים. לדוגמא, 

וו רפתנים  הגולן  ברמת  יואב  וובגבעת 
מהם  אחד  סוגרים,  ומצטיינים  תיקים 
מכר השבוע את המשק שלו. יש כאלה 
הענף  של  ההנהגה  “למה  ששואלים: 

אות שמחייבת  לנקודה  אותנו  ודחקה 
מנהיגות.  יצרתם  לא  למה  לפרוש,  נו 
המוצעים  הטובים  התנאים  מבחינתם, 

הם בבחינת פיתוי לפרוש. “

ומה באמת אתה משיב על כך?
תשובות.  מספר  כך  על  משיב  אני 
היום.  התחילו  לא  מכסה  מכירות  א. 

מכ מעט  לא  היו  אותן,  המצאנו  ולא 
בהסתכ ב.  האחרונות.  בשנים  ורזות 

לוקר  לזכור שמתווה  לות רחבה עלינו 
שהיו  קדמי,  המלצות  של  תולדה  הוא 
יותר  הרבה  במתווה  להסתיים  עשויות 
נדחף לפרישה.  לא  ג. אף רפתן  גרוע. 
אבל אם מגדל מגיע לגיל פרישה ואין 
לו בן ממשיך, והוא מסתכל על האופק 
הכלכלי שלו ורואה לא מעט בעיות, אז 

הוא עושה את החשבון שלו. לכן אני לא 
מסכים אם אלה שטוענים שהתקופה 
הזאת היא יום שחור לענף. כמובן שזה 
מצער אותי שרפתנים טובים מחליטים 
חשובה  כמה  להזכיר  ומיותר  לפרוש, 

אסת אני  אבל  בפריפריה,  והחקלאות 
בעיקר הקיבוצים  ואולי  ואומר שגם  כן 
בתהליך  הגדול  הכסף  את  משלמים 

הזה.

הכיצד?
קודם כל, כי יש ירידה במחיר המטרה 
, לפי  7 אגורות בכל שנה  ירידה של   –
מתווה לוקר. שנית, כאשר יקומו רפתות 

ומושביות יותר גדולות ויותר יעילות וכל
אי  הרווחיות.  סקר  גם  ישתנה  כליות, 
אפשר לדבר בשני אופנים. אני מדגיש 
שאנחנו בהתאחדות לא שוכחים לרגע 

וחל חזקים  עם  רבגוני,  ענף  לנו  ושיש 
שים יותר. קיימים הרצון וההבנה ליצור 
אחדות של אינטרסים ושל פעולה בין 
חלק  כולם  שיהוו  למושבים,  הקיבוצים 

מאותו מתווה או תהליך.

מהמושבים  רפתנים  של  הטענה 
היא שבגופים המחליטים, כגון הנהלת 

לעמ אוטומטי”  “רוב  יש  ־ההתאחדות, 
דות הקיבוצים.

קיבוצים  בין  החלב  הייצור  התפלגות 
באופן טבעי   .40  –  60 היא  למושבים  
בהנהלות,  רוב  מהווים  הקיבוצים  נציגי 
עניינית.  בצורה  נערכים  הדיונים  אבל 

בש השתתפתי  בהם  הדיונים  וברוב 
נים האחרונות עסקנו בהרחבה ברפת 
אין ספור  כל ההיבטים.  המושבית, על 
לעזור  איך  בשאלה  עסקו  ישיבות  

למשק המושבי וכיצד ניתן לעזור לו.

קל לפרק – קשה לבנות
על  להגיב  מבקש  רמי  זו  בנקודה 
מהמושבים,  רפתנים  של  ההתארגנות 
נפרדת.  אגודה  להקים  שמבקשים 

ו“בענף הרפת תמיד היו מחלוקות, ות
האינ לפי  פעלו  מהאנשים  חלק  ומיד 

טרסים שלהם. אני לא נבהל מהקמת 
מקבי וגופים  מתחרות  והתארגנויות 
ולים. לדעתי מי שדוחף להקמת האגו

היצרנים  דווקא  לאו  הם  המושבית  דה 

הקטנים שזקוקים לעזרה, אלא דווקא 
מהמגזר  יחסית  מבוססים  רפתנים 
שהמטרה  בטוח  לא  אני  המשפחתי. 
בכל  הקטנים.  את  לשרת  היא  שלהם 
יום  של  בסופו  שלנו  המטרה  אופן, 

הנ עם  מגובש  אחד  ענף  ליצור  והיא 
ממשיכים  אנחנו  מאמון.  שנהנית  הגה 
המתוכננים,  הנושאים  פי  על  להתנהל 

יום מה שמי כל  וקורא  הולך  לא  וואני 
לפרק  מאוד  קל  בפייסבוק.  כתב  שהו 
דברים, ויש לכך הרבה דוגמאות בענפי 
יותר קשה.  – הרבה  החקלאות. לבנות 
 – התפרקו  בחקלאות  טובים  ארגונים 
וזו לא מטרתנו. אני רוצה להדגיש שגם 
נשחקת.  הקיבוציות  הרפתות  רווחיות 
זה  למשל,  עולים,  הגרעינים  כשמחירי 
פוגע בכולם. לכן אני לא רוצה לחשוב 
ושוב: הענף  והם.   במונחים של אנחנו 
מנהיגות  עם  מגובש,  ענף  להיות  צריך 
חזקה, עם ראייה עתידית, אופק כלכלי, 
וכמו תמיד – גאוות יחידה, ויש על מה 
הפילוגים  את  נשאיר  בואו  להתגאות. 

והמחנאות לסקטורים אחרים.

החקלאות  שר  עם  קשר  לכם  היה 
החדש יאיר שמיר?

בי ומתוכנן  פגישות,  כבר מספר  והיו 
וקור שלו בהתאחדות. התרשמתי לטו
ובה משני דברים: שהוא סיפר כי מלכ

חילה שאף  להיות שר החקלאות, ומכך 
שהוא מאוד ענייני.

האם להתאחדות יש קשר עם גופים 
דומים במדינות אחרות?

האחר שלנו,  המקצוע  אנשי  ובוודאי. 
אים בין היתר על ספר העדר, נוסעים 
למדינות אחרות, לומדים וגם מלמדים. 
יש כל הזמן זרימה והחלפה של מידע 
לא  מציע  אני  חו”ל,  ואפרופו  ויידע. 
מהאמירה  המידה  על  יתר  להתרשם 
והכי  ש”הפרה הישראלית היא שיאנית 
לנו  יש  נכון,  זה  גם אם  בעולם”.  טובה 

עוד הרבה מה לקדם ולאן לשאוף.”
כיו”ר התאחדות מגדלי  לצד תפקידו 
בקר , רמי הוא גם מרכז הרפת של עין 
הוא   – הבננות”  את  עברנו  )“השנה  גב 

ומדווח בגאווה(, רכז  התארגנות הרפת
הגולן,  ורמת  הירדן  עמק  האזורית  נים 
כולל איחוד עם בית שאן יחד עם יהודה 
על  “שיאון”.  בחברת  ודירקטור  שילה,  
השאלה אין הוא מוצא לכל זה זמן הוא 

ועונה בקצרה: “הכל עניין של סדר עדי
פויות ומה אתה דורש מעצמך”.

להודות  מבקש  רמי  שיחתנו  בסיום 
בשם כל אנשי הענף ליעקב בכר: “בשם 
וציבור  ההתאחדות  והנהלת  המועצה 
הרפתנים אני רוצה להודות ליעקב על 

והשנים שבהן הוא הוביל את הענף, ול
אחל לו הרבה בריאות והצלחה בדרכו 

החדשה”. חצר המתנה במכון חליבה - 
ברפת עין גב
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זו העת לשבת, יחד נציגי מושבים וקיבוצים, ולמצוא דרכים, הן להסיר את חרפת 
לוקר, והן כיצד ממשיכים לעבוד יחד במסגרת משותפת

פר ובעת  ויתכן 
בי הכתבה  וסום 

כבר  הכל  רחון, 
ונבחרה  השתנה 
חדשה  מועצה 
הנהלה  גם  ואולי 

להתאח וחדשה 
בענף  עברנו  דות. 
טלטלה  החלב 
שבחלקה  קשה, 

מע במו  הובלנו  וחלקה  חלק,  לנו  ואין 
שינו. אין חולק על כך שמשבר הקוטג’ 
ומועצת  בעטיין של המחלבות  שנגרם 

והחלב נפל על ראשינו ללא הכנה, ואי
ולהילחם.  בחרום  להיערך  אותנו  לץ 

מושב למלחמה,  יחד  יצאנו  ואומנם 
המאבק(  בחזית  עמדו  )שלרוב  ניקים 

משו הייתה  כשהמטרה  ווקיבוצניקים, 
תפת, להדוף את דו”ח קדמי. רק בכדי 
להזכיר, הדו”ח הנ”ל יוזם ונדחף ע”י שר 
התמ”ת לשעבר, שלום שמחון, מעשה 

ובוגדני שהפך אותנו לקורבן הראשי וה
עיקרי ובעצם הותיר אותנו לבד אל מול 
הזעם שהופנה ובצדק לכיוון ענף החלב. 
עמדנו יחד במהלך ויכולנו לו. מהלכים 
 - האיום  את  ביטלו  או  הסיר  לא  אלה 
נהפוך הוא, הם הגבירו את המוטיבציה 
אצל ראש הממשלה, שמינה את מנכ”ל 
משרדו לטפל בסוגיה. הפלא ופלא, תוך 
זמן קצר הסתמן פתרון, “נכה ברפתנים 

ווייטב לעם ישראל”, אלא שהפעם, בני
מתווה   – המסמך  התקבל  לעבר,  גוד 
לוקר - גם במועצת החלב )נו טוב, זה 
וגם  מהמחלבות(  האחריות  את  מסיר 
כל  ללא  כך,  בקר.  מגדלי  בהתאחדות 

ובדיקה אמיתית של המשמעויות הכל
כליות של המתווה הזה, נתנו המועצה 
וההתאחדות ברוב קולות את הסכמתם 
זו  המשפחתי.  במשק  אנושה  לפגיעה 

והייתה פשיטת רגל ערכית, חברית וענ
יינית שעליה לא יכולנו, מספר קטן של 
חברים, לעבור לסדר היום. השבר הזה 

נדאג  לא  שאם  לתובנה  אותנו  הוביל 
שתדאג  אמתית  להתארגנות  לעצמנו, 
לנו,  ידאג  לא  איש  המשפחתי,  למשק 
ובתחושה קשה זו יצאנו לדרך, להקמת 

אגודת רפתנים חדשה.
קמה  לא  הרעות,  ללשונות  בניגוד   

לקיבו אנטגוניסטי  כמהלך  והאגודה 
אלא  מהמתווה(  יפגעו  הם  )שגם  צים 
בעד: בעד התארגנות מסודרת, שתהיה 
בעל משמעות משפטית,  בגוף  מגובה 
והחלטותיה יחייבו את חבריה ליישר קוו 
עם המוחלט בישיבת מועצת האגודה. 

ושקט בפעי יכניס סדר  ומהלך שכזה 
לות ההתאחדות, יבטל את היכולת של 
שהוחלט  בקוו  להתערב  חיצוני  גורם 
חשוב,  והכי  המועצה,  בישיבת  עליו 
האסיפה,  ע”י  שייבחרו  המועצה  חברי 

יהיו כפופים לאסיפה ויהיו חייבים בדין 
אמורים  דברים  כך  לבוחריהם.  וחשבון 
כך  מתנהלים  ואינם  ולהתנהל,  להיות 
החלטתי  המהומה,  כל  בתוך  כרגע. 
לפנות למזכיר ההתאחדות, שעשה את 

והמעשה המתבקש נוכח הכישלון הע
רכי שלו ובחר להתפטר. 

וראשית לכל, איחולי בריאות טובה לי
עקב בכר. הצעד שעשה מתבקש, חבל 

הסי מבחינתנו  לעשותו.  הקדים  ושלא 
עליהן  להרחיב  ואין טעם  ברורות,  בות 

ההמ לגבי  שפרש.  היות  הדיבור  ואת 

איננו מתכוונים להרפות  מכיוונינו,  שך, 
למען  קמה  וזו  היות  האגודה,  מנושא 
זו ממשיכה  וסיבה  המשק המשפחתי, 
להיות שרירה וקיימת. נושא התארגנות 
בה  שיש  במסגרת  המשפחתי  המשק 
נקודה  ונשאר  היה  מחוייבות משפטית 

התפט למרות  לקדמה,  שיש  וחשובה 
מתווה  של  הבוער  הנושא  יעקב.  רות 
לוקר המאיים עדיין קיים, ועדיין קימת 
מועצה והנהלה שאינן מאוזנות בהרכבן. 
מבלי לעזוב את נושא האגודה, יש כעת 

ולשבת בפורום לא רחב של ראשי התנ
ועות ולבחון כיצד, יחד, מוצאים דרכים, 
כיצד  והן  לוקר,  חרפת  את  להסיר  הן 

וממשיכים לעבוד יחד במסגרת משות
פת. אני מזכיר לכולם שמטרת האגודה 
אינה להיפרד מהקיבוצים, מטרתה היא 
המשפחתי,  המגזר  ייצוג  את  להיטיב 
נבחרת  ולהציב  העמדות,  את  לחדד 
שתדע לייצג את המשק המשפחתי על 

המורכבות והרגישויות שיש בו.
אני כבר אינני חבר הנהלה או מועצה, 
אבל דומני שבעת הזו, יש למנות צוות 
חרום בהתאחדות, שיחד עם התנועות 

ההתד את  בולמים  כיצד  עצה  ויטכס 
המשפחתיים.  המשקים  במצב  רדרות 

ובהמשך, טוב היה אם היו כל חברי המו
בחירות  על  ומכריזים  מתפטרים  עצה 

חדשות.
לאי יד  שנתנו  מקווה שהחברים  ואני 

שור המתווה לא יאחזו בקרנות המזבח 
שבו  הערכי  הכשל  מקומם.  את  ויפנו 
בכל  דבק  ההתאחדות  מזכיר  הואשם 

וחברי המועצה וההנהלה, שנתנו יד לה
עברת המתווה הזה מבלי שהיו מודעים 
ומבלי  בו,  שיש  ההרסניות  להשלכות 

ושביקשו ניתוח כלכלי שיתכן והיה מב
היר להם למה הם נותנים יד. לכן, חשוב 
כעת לערוך ברור יסודי כיצד ממשיכים, 
תספק  לא  אחת,  דמות  רק  והחלפת 

את הפתרון.

מתווה לוקר –
כשל ערכי

| מאת: ארנון אושרי, כפר ויתקין | 
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הת מכתירה  השבועות,  חג  ולקראת 
אחדות מגדלי הבקר לחלב את מצטייני 
2012 בקטגוו  הרפת הישראלית לשנת
משק  על  נתונים  ומוסרת  שונות,  ריות 
החלב הישראלי לעומת ארצות אחרות. 
בישראל  ביותר  הגדולה  הרפת  בתואר 

לקי המשותפת  העמק”  “רפת  וזכתה 
בעמק  ומגידו  מרחביה  יפעת,  בוצים 

יום,  מדי  פרות.   1,106 ובה  יזרעאל, 
כ-35  העמק  ברפת  הפרות  מייצרות 
אלף ליטר חלב וסך הכול הן מניבות 12 

מיליון ו-700 אלף ליטר חלב בשנה!
במכון החליבה המשוכלל של הרפת 
64 עמדות חליבה, שבהן נחלבות הפו
ורות שלוש פעמים ביום: בבוקר, בצה

החולבות,  לפרות  בנוסף  ובערב.  ריים 

מגדלת “רפת העמק” עוד 900 עגלות 
אשר יהוו דור המשך לרפת.

המניבה  המשפחתית  הרפת  בתואר 
הר משפחת  של  הרפת  זכתה  וביותר 

פתן עומר נוביץ ממושב מרחביה, שבה 
חלב  ליטר   13,151 פרה  כל  מייצרת 
שומן  כ-3.73%  עם  בשנה,  בממוצע 

ועם כ-3.27% חלבון בממוצע.

שיאניות החלב
לשנת 2012

| מאת: יבל ברקאי | 

מצטייני  את  לחלב  הבקר  מגדלי  התאחדות  מכתירה  השבועות,  חג  לקראת 
הרפת  היא  מרחביה  נוביץ ממושב  עומר  רפת   .2012 לשנת  הישראלית  הרפת 
ביותר בישראל, עם ממוצע שנתי של 13,151 ליטר חלב  המשפחתית המניבה 
לפרה. הרפת הגדולה ביותר משותפת לקיבוצים יפעת, מרחביה ומגידו ובה 1,106 

פרות המייצרות 12,700,000 ליטר חלב בשנה. 

הפרה יוקל, רפת סעד   . צילום: איתן הימן
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הפרה  זכתה  הפרות  אלופת  בתואר 
שבעוטף  הנר  אור  מקיבוץ  “שמיל” 
עזה, שייצרה 17,680 ליטר חלב בשנה! 
“שמיל”  של  המשובחת  החלב  תנובת 
חלבון  ו-3.44%  שומן   4.01% מכילה 

בממוצע.
הנר,  אור  רפת  מנהל  פולונסקי,  אדי 

ומדהי צעירה  “שמיל”  שהפרה  ואומר 
מה, רגועה ועם אופי טוב מאוד: “’שמיל’ 
היא פשוט פרה נפלאה ואנחנו אוהבים 

ואותה מאוד ברפת. כל פעם כשהיא נכ
נסת לחצר ההמתנה לפני החליבה היא 
ניגשת אל הרפתנים ומניחה עליהם את 

אנו ממש  היא  אותה.  שילטפו  והראש 
שית ומתנהגת כמו חברה טובה שלנו. 
בנוסף, עם החלב שלה אנחנו אוהבים 
יוצאת  ריבת חלב, אשר  להכין  במיוחד 

תמיד מצוינת וטעימה במיוחד”.
חייה  בתנובת  הפרות  אלופת  בתואר 
סעד  מקיבוץ  “יוקל”  הפרה  זכתה 
שבעוטף עזה, שייצרה 161,274 ליטר 
במהלך חייה. תנובת החלב המשובחת 
של “יוקל” מכילה 3.37% שומן ו-3.25% 

חלבון בממוצע.
אומר,  סעד  רפת  מנהל  שהם,  אודי 
“מלכת  ברפת  מכונה  “יוקל”  כי הפרה 
מאוד  נהדרת,  בפרה  “מדובר  העדר”. 
כיף  שממש  פרה  וידידותית,  רגועה 
לעבוד אתה. כיאה למעמדה של פרה 
מפנקים  אנחנו  בעדר  וותיקה  מבוגרת 
אותה היטב, נותנים לה יחס של מלכה 
אומר  משמר”,  מכל  עליה  ושומרים 
“יוקל”  שהביאה  לכבוד  בנוסף  שהם. 

סעד  שרפת  שהיא  גם  נקבע  לרפת, 
ביותר,  המניבה  השיתופית  הרפת  היא 
חלב  ליטר   13,690 של  ממוצע  עם 

לפרה, 3.74% שומן ו-3.45% חלבון.
ובהתאחדות מגדלי הבקר לחלב אומ

סעד  רפת  הימצאות  אף  על  כי  רים, 
באקלים  המאופיין  עזה  עוטף  באזור 

לע נאלצו  שהרפתנים  ולמרות  וחם, 
בוד בשנת 2012 תחת איום תמידי של 
רקטות ופצצות מרגמה, המערער את 
שלוות הפרות, ייצרה רפת סעד תנובה 

יפה ומשובחת של חלב.
הפרה המבוגרת ביותר ברפתות ישראל 
היא “חנה’לה” מרפת קיבוץ כפר מסריק, 
שנולדה בשנת 1996, ובקיבוץ מטפחים 

אותה ומאחלים לה שיבה טובה.
מגדלי  התאחדות  מנכ”ל  בכר,  יעקב 
הבקר לחלב אומר, כי הפרה הישראלית 
חלב,  בייצור  העולם  לשיאנית  נחשבת 

וחלבון ושומן חלב, וכי ייצור החלב ביש
 11,700( ליטר   11,343 על  עומד  ראל 
מכיל  זה  חלב  לפרה.  בממוצע  ק”ג( 
3.34% חלבון ו-3.82% שומן בממוצע. 
הפרה הישראלית עברה אף את הפרות 
ייצור  )שיעור  והאמריקנית  ההולנדית 
כ-10,080  הוא  הברית  בארצות  החלב 
ליטר לפרה בשנה ובאירופה המערבית 

כ-8,000 ליטר לפרה לשנה(.
המפורסמת  ההולנדית  החלב  פרת 
מ-90%  פחות  מייצרת  העולם  בכל 

היש לפרה  בהשוואה  החלב,  ומרכיבי 
למרות  השנתית,  בתנובתה  ראלית 
אקלים  בתנאי  מניבה  שהיא  העובדה 

וסביבה נוחים יותר.
היא  בחלב  והשומן  החלבון  תכולת 
איכות  על  המשפיעים  המדדים  אחד 
הייצור  יעילות  ועל  טעמו  על  החלב, 
בהשוואה  כי  בכר,  אומר  עוד  שלו. 
לתכולת החלב בתחילת שנות ה-90’, 
המיוצר  חלב  בליטר  איכותו:  עלתה 
וכ-25%  חלבון  יותר  כ-10%  יש  כיום 
מידה  בקנה  הישג  חלב,  שומן  יותר 
בין-לאומי, תוך המשך עלייה מתמדת 
בתנובה השנתית של הפרה הישראלית 
וכן עלייה מתמדת במדדים המעידים 

אי על  ומשפיעים  הפרה  בריאות  ועל 
כות החלב.

ובכר מוסיף, כי השיפור המתמשך ביי
צור חלב איכותי בישראל נובע ממאמץ 
של מחקר ופיתוח, מאיסוף מידע גנטי 

ווממאמץ בשיפור הזנת הפרות, בהדר
כת הרפתנים ומהשקעה גדולה ברווחת 
הפרות, ממשק של מבני הפרות ותנאי 

מחייתן.
המגדלים,  התאחדות  נתוני  פי  על 
כ-130  הישראלי  החלב  עדר  מונה 
אלף פרות אשר תייצרנה בשנת 2013 
כ-1,365 מיליון ליטר חלב )כמות חלב 
משנת  ליטר  מיליון  בכ-20  הגבוהה 
 7.8 מונה  ישראל  אוכלוסיית   .)2012
ל-170  קרוב  הצורכים  תושבים,  מיליון 
ליטר לנפש מוצרי חלב )מגולם( בשנה. 
ליטר   250  - בארה”ב  השוואה:  לצורך 
לנפש,  ליטר   300  - בשוודיה  לנפש, 
בהולנד - 250 ליטר לנפש, באיטליה - 

263 ליטר לנפש.

הפרה שמיל והצוות, רפת אור הנר.     צילום: אדי פולונסקי
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מה הן הזכויות של יצרן חלב המייצר 
בשותפות, במסגרת “מתווה לוקר” ?

רכישת מכסה: יצרן שמכסתו מתחת 
ל- 700 אלף ליטר, זכאי לרכוש מכסה 
בהתאם להליך ניוד – מסלול א’, בסכום 

של 0.20 ₪ לליטר, לפני מע”מ. 
ליטר  אלף   700 היא  שמכסתו  יצרן 
במסגרת  מכסה  לרכוש  יוכל  ומעלה, 

הליך ניוד – מסלול ב’ בלבד.
בשותפות,  יצרן  כל  מכסה:  מכירת 

וללא קשר לגובה מכסתו, המעוניין לפ
רוש מייצור חלב, יוכל לנייד את מכסתו 
בהתאם להליך ניוד – מסלול ב’ בלבד.

מייצור  לפרוש  רשאי  יצרן  כל  האם 
חלב ולקבל עבורה תמורה כספית?

כן, כל יצרן רשאי לפרוש מייצור חלב 
הליכי   2 ישנם  אך  מכסתו,  את  ולנייד 

ניוד שונים:
ומסלול א’ - יצרני חלב המבקשים לפ

רוש מייצור חלב ומכסתם היא מתחת 
ל – 700,000 ליטר והם אינם מייצרים 

במסגרת שותפות יצרנים. 
יצרנים אלו, רשאים לנייד את המכסה 
במסגרת נוהל ניוד – מסלול א’, ולקבל 

מענק פרישה מהמדינה.
חלב  יצרן  כל  א’,  מסלול  במסגרת 
ליטר,   700,000  – ל  מתחת  שמכסתו 
רשאי  בשותפות,  מייצר  הוא  אם  אף 
 ₪  0.2 של  בעלות  מכסה  מנת  לקבל 
לליטר, בתוספת מע”מ, בהתאם לנוהל 

ניוד – מסלול א’.
לפי  מכסה  לקבלת  הזכאים  רשימת 
יצרני  באתר  מפורסמת  א’  מסלול 

החלב. 
ומסלול ב’ – יצרני חלב המבקשים לפ

רוש מייצור חלב ומכסתם היא 700,000 
המייצרים  חלב  יצרני  או  ומעלה  ליטר 
מכסתם  את  לנייד  יוכלו  בשותפות, 

בהתאם לנוהל ניוד – מסלול ב’. 
במסגרת מסלול ב’, כל יצרן חלב יוכל 

לרכוש מכסה במחיר שייקבע.
בימים  פורסם  ב’,  מסלול  ניוד  נוהל 

ואלו להערות הציבור ולאחר דיון בהע
רות שיתקבלו ייקבע נוהל סופי.

המואצת,  ההתייעלות  תקופת  מהי 
במסגרתה ניוד המכסות יהיה בהתאם 

למתווה לוקר?
החל  שנים,   4 של  בתקופה  מדובר 

משנת 2013 ועד סוף שנת 2016.

ידי היצ ־מהי התמורה שתתקבל על 
רנים הזכאים למענק והפורשים מייצור 

חלב?
ויצרן הפורש מייצור חלב וזכאי למע

נק, יקבל מהמדינה, בתחילת התקופה, 
סכום של 2.6 ₪ לליטר חלב בתוספת 

מע”מ. 
והמענק יופחת בהדרגה במהלך תקו

פת הנוהל עד לסכום של 1.8 ₪ לליטר 
בתוספת מע”מ בהודעה מראש של 30 

ימים.
היצרן  יקבל  המענק,  לסכום  בנוסף 
סכום נוסף של 0.2 ₪ לכל ליטר חלב, 
את  שירכוש  מהיצרן  מע”מ,  בתוספת 

המכסה.

מי זכאי לקבל מכסה במחיר של 0.2 
₪ לליטר? 

שלו  החלב  שמכסת  חלב  יצרן  כל 
יצרן  כולל  ליטר,   700,000  – מ  נמוכה 

והמייצר בשותפות ולמעט יצרנים הנמ
צאים בתת ביצוע מתמשך. 

לפי  מכסה  לקבלת  הזכאים  רשימת 
יצרני  באתר  מפורסמת  א’  מסלול 

החלב.

מהו גובה המכסה שניתן לניוד על ידי 
נמוכה  שלהם  החלב  שמכסת  יצרנים 

ממכסת הבסיס )410,000 ליטר(?
ביצוע  תת  בעניין  לנוהל  בהתאם 
נמוכה  שמכסתם  יצרנים  מתמשך, 

וממכסת הבסיס ואשר הודיעו על רצו
שנת  סוף  עד  חלב  מייצור  לפרוש  נם 
בגובה  מכסה  לנייד  זכאים  יהיו   ,2012

מכסת הבסיס.
החל משנת 2013, כל יצרן יהיה זכאי 
לנייד את המכסה שנקבעה לו לאותה 

שנה בלבד.

להעביר  שניתן  המכסה  גובה  מהו 
במסגרת הליכי הניוד?

בשני הליכי הניוד )מסלול א’ ו – ב’( – 
יוכל להעביר את מלוא המכסה  היצרן 
שנקבעה לו באותה שנה למעט מכסה 
שנרכשה על ידו ב – 0.2 ₪ לליטר לפי 

נוהל ניוד – מסלול א’.
יודגש, כי יצרנים שמכסתם הופחתה 
מתמשך,  ביצוע  תת  בגין   2013 בשנת 
המכסה  את   2013 בשנת  לנייד  יוכלו 
המכסה  הפחתת  לפני  להם  שנקבעה 

כאמור.

“מתווה  שנות  ארבעת  במשך  האם 
לוקר” כל יצרן יוכל להגדיל את מכסתו 

עד ל - 700 אלף ליטר?
תקופת  במשך  המכסה  רכישות  סך 

הפור היצרנים  במספר  תלוי  והמתווה 
שים וכמות המכסה המועברת. 

לא  כי  נראה  בלבד,  הערכות  פי  על 
כל היצרנים יוכלו להגדיל את מכסתם, 
אלף   700  - ל  עד  המתווה,  בתקופת 

ליטר. 
בכדי למ זה  אין במסמך  כי  ומובהר, 

צות את כל הסוגיות העולות במסגרת 
מענה  מהווה  והוא  העקרונות  הסכם 

לשאלות נפוצות בלבד.
את נוסח ההסכם המלא ניתן למצוא 

.www.halavi.org.il בכתובת

שאלות אחרות והבהרות נוספות ניתן 
לפנות למחלקת תכנון במועצת החלב 

לטלפון: 03-9564756.

מתווה לוקר –
שאלות ותשובות

| המקור: מועצת החלב | 

מענה לשאלות נפוצות בעניין ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי
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שרות אמין ומקצועי, בכל עתשרות אמין ומקצועי, בכל עת

רהט ת"ד 1183 מיקוד 85357 
טלפון :  גיהאד  050-4290517

Ghad1919@gmail.com

• מתן שירות טכני למכוני חליבה 
• עבודות נירוסטה 

• שירות תיקונים לבוחשים ( מנועים . ממסרות חלזוניות )
• שירות תיקונים למאווררים ( מנועים . רצועות .מיסבים)

בהנהלת: אלזיאדנה ג'יהאדבהנהלת: אלזיאדנה ג'יהאד
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“בימים חמים עולה מכותלי ביתי ריח 
ורפה של חלב. הקירות מטויחים ומסוי

דים, אריחים כובשים את הקרקע, אבל 
וסדקי הרצפה  מתוך נקבוביות הכותל 
עולה אליי הריח והוא מתעקש ומתגנב 

כזיעת אהבה עתיקה” 
)מאיר שלו, “כימים אחדים”(

 בעוד שבוע, שבועיים, חודש - יעלה 
יינעלו  הרפתות  הריח.  רק  מהבתים 
מתכלת  רחוק  רחוק.  ייסעו  והפרות 
הגולן, רחוק מהרפתות בצל העצים. מי 

סוגר? מי נשאר? מי מתלבט? 
מסע בגולן הבוער מחום חושף לא רק 
את הכלכלה. גם את האהבה. בין גבעת 
לעינינו סיפורים  נפרמו  יואב לאלי-עד 

עתיקים על תנאים של חיבה. 
האינ שלו.  הפרה  הייתה  רפתן  ולכל 

ברפת,  למצעה  שקנאית  דיווידואלית 
לחליבה,  בתור  שנדחפת  השתלטנית 

עטי את  מפקירה  שלא  והמפונקת 
החוש  בעלת  מגושמות,  לאצבעות  ניה 
את  לבד  לפתוח  שמסוגלת  הטכני 
השער )“מה שכלב לא ייעשה בחיים”(. 
הרפתנים.  נשארו  הסיפורים  כשנגמרו 
משתדלים  מותשים,  עגומים,  נבוכים, 

להתחיל פרק חדש בקיץ, כואב. 
מחאת  בעקבות  בקיץ.  התחיל  הכל 
לבדיקת  קדמי  ועדת  מונתה  הקוטג’ 

מחירי המזון, במיוחד מוצרי החלב. 
בעלי הפרות בעטו במסקנותיה, טענו 
חמוץ  וחלב  ההון  לבעלי  שמנת  שהן 
ראש  מנכ”ל משרד  בראשות  ליצרנים. 

המת גובש  לוקר,  הראל  והממשלה, 
ההמלצות  אחת  שמו.  את  הנושא  ווה 
העיקריות - להעמיד את רצפת הייצור 
700 אלף ליטר בשנה - מתו  לרפת על

סיסה את הרפתנים. 
לבחור  עליהם  בפועל:  המשמעות, 

אם לקנות את מכסת החלב מרפתנים 
או  לליטר,  אגורות   20 תמורת  אחרים 
חד-פעמי  סכום  לקבל  מרצון,  לפרוש 
גבוה מאוד ולפנות את הבמה לרפתות 
הגדולות. יש שמדברים על “בולשביזם 
ימים  אדומים”,  “ימים  על  כלכלי”, 
לרפתנים  קובע  ממשלתי  גוף  שבהם 

מס את  הייצור,  מכסות  את  ופרטיים 
העיקרי,  הכשל  אבל  המחירים.  גרת 
המקוממת  ההעדפה  הוא  לדעתם, 
של ה”גדול”. הגדולים, שעלויות הייצור 
יסגרו את  יותר,  שלהם ממילא קטנות 

הרפתות הקטנות. 

נפתח פאב, בלי הפרות
באלי-עד שבדרום הגולן נסגרות שבע 
רפתות מבין אחת עשרה. אבל לא רק 

בגלל זה מודאגים במושב שנקרא על 
שמעבר  הקרבות  כהן.  אלי  של  שמו 
לגבול זולגים אט-אט למדשאות הבית. 
קילומטרים  וחצי  שניים  חיים  “אנחנו 
פסטינגר  אורי  מספר  מהמלחמה”, 
מאיר  של  במסתערבים  ששירת   ,)62(
עדיין  פסטינגר,  בגולני.  מ”פ  והיה  דגן 
את  בשטח  לעתים  פוגש  מילואימניק, 
“להצגה  נכים  קבוצות  המביא  קהלני 

היומית”. 
בקיו גם  רפתן  שהיה   ,)60 פז  )יורם 
כולנו  של  “הניידים  מדווח:  יקום,  בוצו 
מלאים הודעות על כינוסים בעניין’חוסן 
הספר  בית  בוגר  ריבק,  יצחק  יישובי’”. 

והחקלאי כפר גלים, מסביר: “פגז שיו
רד בתל סאקי כאילו יורד אצלך בסלון”. 
ואלי אזולאי )59(, גם הוא מכפר גלים, 

כך חיסלה המדינה את 
הרפתות הקטנות בארץ

| מאת: מרדכי חיימוביץ’  | 
צילום: יוסי אלוני

קטנות  רפתות  בעלי  נאלצים  המחירים,  להוזלת  ממשלתית  תוכנית  במסגרת 
להיפרד מהפרות בהן טיפלו כבר 50 שנה ולאבד את מפעל חייהם

אודי אהרונוב מהרפת בגבעת יואב. בוכים על החלב
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שלי  שהשמשות  פעמים  “היו  מתאר: 
ממש רעדו”. השניים - אזולאי וריבק - 

היו יחד בגרעין “אל על”. 
ושם הכירו את איזק שוקרון, שבמשר

דו ליד הרפת אנחנו מתארחים. 
הוו ללא  שוקרון  עלה   12 בן  כשהיה 

בבית  נחת  הוא  ריו מתטואן שבמרוקו. 
שובץ  שפיה,  מאיר  החקלאי  הספר 
אזולאי  עם  נואשות.  והתאהב  לרפת 

וריבק הקים ב-73’ את אלי-עד.
  במו ידיהם בנו את הרפתות שלהם. 
שוקרון הצליח יותר מכולם. יש לו רפת 
ראש.   140 שמאכלסת  בונבוניירה, 
בשתי חליבות יומיות נותנת הפרה שלו 
40 ליטר, שישה ליטר יותר מהממוו -כ
צע. השיאנית שלו מניבה 11,700 ליטר 
קורה  לא  “זה  חליבות.  בשתי  בשנה 

אזו בו  מתגאה  אחרת”,  מדינה  ובשום 
עלי  “אומרים  גלים.  מכפר  החבר  לאי, 

שאני שרוט, אבל אני רפתן טוטאלי”. 
יום  פותח  הזה  הטוטאלי  הרפתן 
בשמונה  וסוגר  בבוקר  בחמש  עבודה 
ברפת  ישמע  מחלה  של  ביום  בערב. 
ייתן סוכרי  הוא  את שעונו מכה חצות. 

מת בהיריון  לפרה  ופרופילן-גליקול 
הוא  אנרגיה,  יותר  שתייצר  כדי  קדם 
הוא  נקי,  היולדת  של  שרחמה  יבדוק 
בלילה,  ב-3:00  אפילו  ממיטתו,  יזנק 
כדי לתת יד לממליטה, הוא ישקה את 
הרך הנולד בקולוסטרום )חלב ראשוני 

ועם כל החיסונים הדרושים(, הוא יקל
טר פעמיים ביום את מצען של הפרות 

כדי לשמור אותו ספוגי, שלא ילחץ על 
והעטין, שלא ייצר תאים סומטיים שיגר

מו לדלקת שתשנה את מרקם החלב, 
חיי  את  ושתקצר  באיכותו  שתפגע 
המדף שלו, ובאין מחליף הוא לא יטוס 

לחתונת בנו בארה”ב. 
האגף  ב”יונקיה”,  אותי  מוביל  שוקרון 
המוקפד של העגלים. מאווררים בקיץ, 
וילונות בחורף. הדיירים מתנהלים במין 
ותאריך  מספר  עם   ,”Open Space“

לידה בטריטוריה של כל אחד. 
מעצמו,  דיל  ביג  לעשות  לא  מנסה 
שוקרון. מייחס את מוסר העבודה שלו 
ילידת  אשתו,  שהביאה  לסטנדרטים 
ארה”ב. וחוץ מזה הוא עושה בדיוק מה 

שצריך. אלה האחרים שעושים פחות.
תפגע  הרפת  את  לסגור  החלטתו   

הח מגדלי  נוספים:  פרנסה  ובמעגלי 
הווטרינרים, המזריעים.  ציר, הספקים, 
 10 לו. לפני  אבל מה לעשות שנמאס 
600 אלף שקלים כדי לעו  שנים הוציא
ומוד בדרישות הסביבתיות של הרפור

אין  ודרס הכל.  לוקר  הגיע  מה. עכשיו 
רוצה  אינו  עוד אמון במערכת. שוב  לו 
לממן רפורמות שמוכתבות מירושלים. 
בסך  לא.  הוא  גדול  עשיר  והפרנסה? 
הכל חי בכבוד. אלא שעכשיו גם זה לא 
יקרה. שממה באופק. עצר אפילו את 
רופין.  במכללת  בנו  של  הרפת  לימודי 

“כי פשוט אין עתיד”. 
העתיד, לדעת שוקרון והחברים, יהיה 
רק של הגדולים, או של אלה שרוצים 

לגדול. אלא שגם לרצות אי אפשר. 
 - לאחד  דונם  החצר-חמישה  גודל 
אינו  הכוחות  מערך  כל  אותם.  מגביל 
הוגן. את מחיר החלב קובע האוצר, אך 
הצרכן מאשים את הרפתן, בלי לראות 
במחאה”,  “הייתי  הייצור.  שרשרת  את 
שאני  שאמרתי  “ברגע  שוקרון,  מספר 
יצרן חלב זרקו לי: ‘אתה עושק אותנו’”. 
של  הסיפור  שבכל  בטוח  פסטינגר 
מוצרי החלב, היצרן הוא בן ערובה של 

והממשלה ושל מועצת החלב. הם שקו
בעים את מחיר “חלב המטרה” )החלב 
“ופקידי  למחלבות(,  שמגיע  הגולמי 
איילון- היא  בשבילם  המדינה  האוצר, 
הר שוקרון.  אומר  איילון-דרום”,  וצפון, 

פתנים, הם מסבירים לי, הרוויחו בין 25 
לקחו  והרשתות  לליטר,  אגורות  ל-50 
השקיע  לא  דנקנר  “נוחי  אחוז.   120
אפילו בסידור המוצרים על המדף - גם 

את זה תנובה עשתה לו”. 

במצב כזה, למה אתם לא מוכרים? 
פסטינגר: “אני צעיר מדי. הענף הוא 
הפנסיה שלי. כשאגיע לגיל 80 ויום לא 

יהיה לי ממה להתפרנס”. 
עד  שיחיה  חשבון  עשה  “אורי  ריבק: 

גיל 80, אני פחות אופטימי”. 

רק בגלל זה? 
כל  דבילי  שהמתווה  חושב  גם  “הוא 
אבל  מעמד.  יחזיק  שלא  שבטוח  כך 

מימין: אלי אזולאי, איזק שוקרון, יצחק ריבק, יורם פז, אורי פסטינגר - מושב אליעד
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מה  מה.  יהיה  לא  כבר  לשנות  כשירצו 
שנמחק נמחק, מה שנעלם פה - יצמח 

שם”. 
הכל:  קונים  “הפלסטינים  אזולאי: 

פרות, מכוני חליבה, מחלבות”.
פעם  ששאל  מספר  פסטינגר  אורי   
למה  רפת.  לפתוח  לו  למה  חברוני 
שלא יקנה בישראל? “והוא התפלא על 
השאלה וענה: ‘שהאוכל שלי יהיה תלוי 
במדינת ישראל?’ אצלנו, לעומתם, לא 

מבינים שהחקלאות היא עניין לאומי”. 
האיוו “מתווה  את  שולף  ריבק  וכאן 
מתקש הסוחרים  “היום  שחיבר:  ולת” 

רים, הסוחרים מגיעים והפרות נוסעות 
יבנו  פלסטין’  ‘אייפקס  מחר  מזרחה. 
מחלבות בשומרון, שם השכר נוח, חוקי 
הזול  זיל  גמישים, הארנונה  התעסוקה 
ואיכות הסביבה - אחלה סיסמה. כתב 
בכאב מהול בזעם: ריבק יצחק ממושב 

אלי-עד”. 

אז אני מבין שלא תמכור לפלסטיני. 
במחיר”.  המרבה  לכל   “אמכור 

ו“אהבה ומסחר זה דומה אבל גם ההי
פך”, אומר ה”סויחר” גלוברמן ב”כימים 
זה  לב,  רק  לא  זה  אהבה  אחדים”,”כי 
כמו  זה  פרה  למכור  שיכל.  בעיקר 
אוי-אוי-אוי  נקודה.  האמא.  את  למכור 
איך  ממנה,  )לאיכר(  לו  נעים  לא  כמה 
מיין  אוי  מדברות.  שלהם  שהעיניים 

וקינד )‘אוי ילד שלי’, ביידיש( אוי מאמ
עניו )‘אוי אמאל’ה’(, אוי איך אתה נתת 

לי ללכת”. 

נעים לכם מהפרות שלכם?
פז: “אין לנו ברירה”. 

־האמת שלא שומעים הרבה על הסי
פור שלכם. 

שבגלל  מבינים  “אנחנו  פסטינגר: 

את  לנו  להוריד  צריכים  היו  המחאה 
יכולים לעשות  הראש. פגעו במי שלא 

הפ עם  באו  בצרפת  חקלאים  וכלום. 
רות להפגנה בשאנז אליזה, אבל אנחנו 
“אם  אזולאי:  לו”.  שירביצו  שאוהב  עם 
נשפוך חלב ברחובותישפכו אותנו יחד 

איתו”. 
שוקרון: “התעייפנו מלצעוק”. 

המאבק שלכם הוכרע? 
שנש חלב  הוא  שלנו  “המאבק  ופז: 

פך”. 

הצליחו להכניע אתכם? 
“ודאי. איזו שאלה”. 

מברזל  להיות  צריך  “אתה  פסטינגר: 
כדי לא לחסל”. 

פז: “אתה מברזל “. 
ריבק: “או טיפש”. 

מה תעשו בלי הפרות שלכם? 

ושוקרון: “אני אקדמאי בחלב. אם מי
שהו ירצה אותי אעבוד כיועץ, ואם לא 
ריבק:  שלי”.  הזיתים  במטע  אעבוד   -

“נפתח פאב, נוריד בירות ונשכח”. 

שימי תבורי עם תלתלים
החברים  מדוד.  זמננו  יואב  בגבעת 
שירדו  לפני  לפגישה  אותנו  דוחסים 
החלב”  “מוצצת  החלב,  במועצת  לדיון 

שז הוא  בינתיים  שברור  מה  ובפיהם. 
את  לנו  מוצצים  אגרסיביים  רפת  בובי 
יושבים מטר מהרפת,  אנחנו  הרגליים. 
דקות  כעבור  ורפל.  צביקה  של  בחצר 

שני ויצמן.  יצחק  שכנו,  אלינו  ומצטרף 
“וטרנים” של מלחמות החלב. את  הם 

וועדת קדמי הצליחו לחסום, כך לדברי
הם, הודות לקשר אישי. עופר, הבן של 
צביקה, שאליו עוד נחזור, מחובר לבת 
של פאינה קירשנבאום מישראל ביתנו, 

שבלמה את קדמי בממשלה. 
“אבל אחרי קדמי הגיע לוקר”, אומר 
צביקה, “כי היו צריכים לעצור את מולך 
מאשים  הוא  כאן  החברתית”.  המחאה 
“הפקידים החרוצים”, שהאיצו את  את 
תפיסתם  לטענתו,  המהלך.  מימוש 

ושלזקנים ייגרם רק טוב אם יצאו ממע
גל הרפתנות - אינה מציאותית. 

חתך הגילאים בגולן דומה. אין עירוב 
של צעירים ומבוגרים כמו בכפר יהושע 

ואו בכפר ויתקין, למשל. “ילדינו הסתד
הרפת  את  שימשיך  מי  ואין  בחיים  רו 
“המהלך  צביקה.  אומר  המשפחתית”, 
שהתכוונו  בלי  לצאת  לאנשים  יגרום 

לכך”. 

אבל אולי זאת ההתייעלות? הקטנים 
הולכים והגדולים נשארים. 

מציעים  אנחנו  להתייעל  “כדי  ויצמן: 
איחוד רפתות. ייתנו לנו רפת מודרנית, 
יצטרכו להיכנס  ילדים שלא רוצים לא 

  
   מ''לע: צילום שמעון פרס בביקור ברפת של אליעד
  שימי תבורי עם תלתלים

" מוצצת החלב", ם דוחסים אותנו לפגישה לפני שירדו לדיון במועצת החלבהחברי. בגבעת יואב זמננו מדוד
אנחנו יושבים מטר . מה שברור בינתיים הוא שזבובי רפת אגרסיביים מוצצים לנו את הרגליים. בפיהם
של " וטרנים"שניהם . יצחק ויצמן, כעבור דקות מצטרף אלינו שכנו. בחצר של צביקה ורפל, מהרפת

, הבן של צביקה, עופר. הודות לקשר אישי, כך לדבריהם, ועדת קדמי הצליחו לחסוםאת . מלחמות החלב
אבל . "שבלמה את קדמי בממשלה, מחובר לבת של פאינה קירשנבאום מישראל ביתנו, שאליו עוד נחזור

כאן הוא ". כי היו צריכים לעצור את מולך המחאה החברתית", אומר צביקה, "אחרי קדמי הגיע לוקר

שמעון פרס בביקור 
ברפת של אליעד  .     
צילום: לע’’מ 

צביקה ורפל ויצחק ויצמן רפתנים ברפת של גבעת יואב. ‘’הפרה מוציאה ממך את כל הרוך’’



www.metro.co.il

 עתיר ידע 18, כפר סבא, 
טל. 03-6335666

מגוון אפשרויות
תשלום כולל ליסינג 
תפעולי ומימוני מלא

לפרטים נוספים: אמנון, מנהל מחלקת מכירות, 052-6119974, רמי בר סוכן מכירות מיולים, טרקטורונים, רכב תפעולי 
052-6119980, ירון - פרג לכיש - מוסך מורשה, ניידת שירות, מכירות )דרום( 057-7361270, אסא ניר - ניידת שירות 

מיולים )קיבוץ מרחביה( מוסך מורשה - 052-2797067

התמונות להמחשה 
בלבד, ט.ל.ח.

זה לא פרד,
זה סוס עבודה

www.kawasaki.co.il

 MULE 600
עלויות תפעוליות ואחזקה נמוכות במיוחד
• טווח גדול בין טיפול לטיפול 250 שעות

• כושר עבירות מעולה
• צריכת דלק נמוכה במיוחד

הרכב התפעולי הנמכר ביותר בשוק העבודה העולמי
עבירות גבוהה

ונוחות משתמש
כושר נשיאה וגרירה
המובילים בקטגוריה

עלויות תפעול
נמוכות

אמינות מוכחת
לאורך שנים

לתיאום נסיעת מבחן 
התקשר עכשיו 

אמנון 052-6119974
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ואליה, יהיה חיסכון בהקמה, איכות הס
ביבה תשתפר כי הפרות יצאו מהמושב 

והאדמות יישמרו מפני פולשים”.
 ורפל: “לראות רפת עולה על משאית 
ונוסעת לג’נין זה בושה גדולה, ואנשים 

איבדו את הבושה. מחסלים חופשי”.
 

רק בגלל הבושה אתה לא מחסל? 
“קודם כל הבושה, אבל אני גם מחנך 
חיים.  מפעל  על  לוותר  לא  ילדיי  את 
בכל  קם  שאני  להם  אומר  אני  תמיד 

בוקר כמו לחליבה אחרונה”. 

יצחק, ולמה אתה כן מחסל? 
ויצמן: “אחרי ארבע שנים יגזלו לי 24 

אגורות לליטר. אני רק אפסיד”.
נבואי.  זקן  עם  איש  הוא  ויצמן  יצחק 
כשו שנה.   67 לפני בקזבלנקה   נולד 
סיפון  על  וחצי עלה לארץ   10 בן  היה 
תחילה  אורליה.  האיטלקית  האונייה 
רינתיה  במושב  המשפחה  הונחתה 
אמא  אבל  ליהוד.  תקווה  פתח  שבין 
רצתה לראש פינה, “היא רק לא הבינה 
חצור  את  תקבל  פינה  ראש  שבמקום 

ספו הייתה  הגלילית  חצור  והגלילית”. 
ערב  בכל  לנחשים.  עשבים  בין  אז  נה 
נשרף איזה צריפון של 40 מ”ר שאכלס 
משפחה עם 8 ילדים, ובבוקר שאחריו 
היו הילדים מקוששים סמרטוטים כדי 
לבנות כדור. עד שהמורה שושנה גילת 

וקוש ומיסוד המעלה עברה במעברה 

בנה לבית הספר החקלאי  ילדים  ושה 
לל. “הפרה מוציאה ממך את כל הרוך”, 
50 שנה, “גוו  הוא מסביר רומן שנמשך

רמת לך לחבק אותה, ללטף אותה”. 
ויצמן  קיבל  ביד  חליבה  שנות  לאחר 
ניידת.  במכונה  פרות   11 לחלוב  פרס: 
בספטמבר 68’, לאחר שירות בחרמ”ש, 
כעבור  לגולן.  חברים  בעקבות  עלה 
ארבע שנים נבחר למזכיר היישוב וקלט 
עגלות מקנדה שיהיו בסיס העדר. היום 
550 אלף  ומכסה של  55 פרות  לו  יש 

וליטר חלב בשנה. כל ארבעת בניו קצי
נים. אחד מהם, נבו, עוטר בצל”ש אלוף 
היתקלות  לאחר  מרדכי  יצחק  הפיקוד 
שלומי,  אחר,  בן  בלבנון.  מחבלים  עם 

נפצע בלבנון. 
לאב  בחיפה  נולד   )62( ורפל  צביקה 
שהיה ממקימי תל-עמל )ניר דוד(. אבל 
של  מהגנים  קיבל  לרפת  האהבה  את 

ואמא: משפחתה החקלאית בטרנסיל
במו אחיה  וסוסים,  פרות  גידלה  ובניה 

שב קדרון החזיקו עדר פרות. “כשהייתי 
ילד הכי נחמד היה לי לרכוב על חמור 

לרפת”, הוא מספר. 

הריח לא הרתיע? 
“דווקא אהבתי אותו”. 

לפלחה  הלך  גלים  בכפר  כחקלאי 
לצנחנים,  התגייס  הטרקטורים.  בגלל 
ברמת  לגרעין  והצטרף   1 בה”ד  סיים 
משווייץ,  מתנדבת  הכיר  בקיבוץ  רחל. 

נישואיהם.  לקראת  שהתגיירה  דוריס, 
התו לא  שבסוף  חבר  בעקבות   ,’75 -ב
היו  יואב. בהתחלה  לגבעת  הגיע  קבל, 
אבל  והירקות,  הטרקטורים  שוב  אלה 
כשהתערער  רפתו.  את  הקים  ב-82’ 
הקניות,  ארגוני  משבר  בגלל  הענף 
דוריס,  על.  באל  כקב”ט  לעבוד  עבר 
בת למשפחה חקלאית, החזיקה כ-20 
“על  חזר  ב-2007  הפרות.  את  שנה 

ארבע אל הרפת”. 
אופנועים,  פרוע.  נער  היה  עופר  בנו 
גלישה, כל דבר עתיר אדרנלין. למרות 
הדיסלקציה שלו עשה אבחון לסיירות 
והתקבל לשייטת. בשירותו הכיר את לי 
קורזיץ, שתהיה לחברתו הטובה. בקיץ 
2003, בתקרית שבה נהרג רענן קוממי 

בשכם, נפצע עופר מכדור ברגל. 
לא חלפו חודשיים והוא חזר לשירות. 
שוב   ,)2004 ביולי   6( כך  אחר  כשנה 

היי יצא ללכוד שני מבוקשים.  ובשכם, 
והוא  יגיחו  מסלול  מאיזה  הערכה  תה 

ורדי להת וביקש ממפקד הצוות מורן 
וחלף, כדי שיתייצב מולם. אחד המחב

לים זינק מהטראסה והם ירו זה בזה בו 
ביד,  עבר  עופר  שחטף  הכדור  זמנית. 

וחצה את האפוד הקראמי, המשיך לרי
ואה ולטחול ופגע בעמוד השדרה. כש

הוא מוטל פצוע על גבו המשיך לירות 
עליו.  נפל  אותו. המחבל  והרג  במחבל 
עופר,  את  לחלץ  שניסה  ורדי,  מורן 

אתמול
חקלאים  קהילת   ועמלים  חיים  הגולן  ברמת  במושב 
זריחת  טרם  כפיהם.  המתפרנסים מעמל  רפתות  בעלי 
רב  זמן  וכבים  החליבה,  במכוני  האורות  נדלקים  החמה 
לאחר שקיעתה. כך יום ביומו בחום ובקור שנה אחר שנה 

שנים רבות. 
לא בבגדי משי לגופם ולא נעלי לק לרגליהם, ובחניית 
ביתם לא חונים לקסוס או מרצדס. בגדי עבודה לגופם 
חונה  “טנדר”  ה  לצד  ובחניה  בזבל.  מרוחים  ומגפיהם 

הפרגסון או ג’ון-דיר.
 דגן, בקיה, תירס ואספסת מוריקים את שדות הגולן, 

ומזינים את פרותיהם. כך שנים רבות.
ונגזרו  נלחצו המנהיגים מלחץ ההמון  בהיר אחד  ביום 
גזירות. אין יותר מקום לקטנים. צריך לגדול ולהתייעל. לא 

כדי להרוויח יותר, אלא כדי לשרוד ולהסתפק בפחות.
ורוצים לגדול, אבל אין מקום למשקים המושביים הקט

נים על המתווה . מחר נידרש לגדול יותר.

היום
נוס והפרות  מגיעים,  הסוחרים  מתקשרים,  והסוחרים 

עות מזרחה.

מחר
וכל הנחלים זורמים אל הים ובהם שפכי הרפתות ההול

כות ונבנות בהרי השומרון ממיטב פרותינו אותן טיפחנו 
שנים רבות.  עורו, עורו, הירוקים.

שדות שוממים עם אנשים מובטלים בישובים רחוקים. 
צעירים מתרחקים, צעירים מתמרכזים!

“אייפקס פלשתין” בונה מחלבות בשומרון, שם השכר 
נוח, חוקי התעסוקה גמישים. הארנונה זיל הזול. ואיכות 
הסביבה אחלה סיסמא. אפילו תאים סומטיים )מאפיינים 

את איכות החלב( לא ממש מעניינים שם.
ובישראל, יבוא מוצרי החלב עסק אדיר, אפילו חלב טרי 

אפשר להוביל בפחות משעה.
לרפתנים  החלב  מחיר  ירידת  ירד.   לא  הקוטג’  מחיר 

העלתה את רווחיות המחלבות.

 איוולת כבר אמרנו ??...

כתב בכאב מהול בזעם
ריבק יצחק, רפתן  ממושב אליעד

מתווה האיוולת

כותבים ל”הרפת והחלב”
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פונה  עופר  ונהרג.  בראש  כדור  חטף 
לתאג”ד, והחובש תום חזן מגבעת יואב 

טיפל בו. 
בלילה הקריטי ההוא היה האב ורפל 
בקייב במסגרת עבודתו באל על. האם 
בלילה  כשב-3:30  בבית  ישנה  דוריס 
אמר  אישה  של  קול  הטלפון.  צלצל 
עופר  איתך”.  לדבר  רוצה  “מישהו  לה: 
הספיק לומר רק “אמא”, וניתק. האחות 
ממנה  וביקשה  השפופרת  את  לקחה 

שיח מי  אין  “אבל  לדרך.  מיד  ולצאת 
לוב לי”, ענתה נואשת. דוריס התחילה 
בתה  הצליחה  לבסוף  מחליף.  לחפש 

הדס לגייס את החבר אייל בן נר. 
רק לאחר שווידאה שיתייצב לחליבת 

והבוקר עלתה על מונית. “כל הדרך היי
תי קצת בהכרה וקצת מעורפלת”.

את  מצאה  השומר  לתל  כשהגיעה 
כל השייטת ליד בנה. די מהר התברר 
התחתון,  גופו  בפלג  משותק  שעופר 

וושיזדקק כל חייו לכיסא גלגלים. כע
בור זמן זכה בצל”ש הרמטכ”ל. לאחר 
שהחלים לא חזר אפילו לרגע הביתה, 
בתל  חייו  את  כולם  כמו  המשיך  אלא 

ואביב. כיום הוא עוסק ביזמות שקשו
עם  התחתן  הוא  רוח.  לטורבינות  רה 
אייל  עמית,  שלישייה:  להם  ויש  שחר, 
לי  עם  יצא  אפילו  אחת  פעם  ונילי. 
ההוא,  למחבל  לים.  גלשן  על  קורזיץ 
“בגלל  תבורי.  שימי  קורא  הוא  אגב, 

התלתלים שלו”. 

לבנך  בדרך  התעכבת  הפרות  בגלל 
־הפצוע קשה. אין בך משהו שרוצה עכ

שיו להיפטר מהן? 
דוריס: “במשק חקלאי אתה עובד עד 
רפת  עדיף  כי  נחסל,  לא  אנחנו  מוות. 
לעבוד.  להמשיך  שמאפשרת  קטנה 

ונגדל עוד קצת ונרוויח פחות, אבל נגל
 גל את הכסף, לא נאכל את החסכונות”. 

את לא מתגעגעת לפרות בשווייץ? 
חום  בצבע  לפרות  מתגעגעת  “אני 
כך  כל  באוזניים.  השערות  עם  בהיר 

יפות. יותר מאלה בשחור-לבן”. 

החלפת דת, החלפת מדינה, את אם 
המהפכים  כל  גלגלים.  כסא  על  לבן 

האלה היו כדאיים? 
הזה. האביב  היפה  הגולן  “תראה את 
שמקיף אותנו. אני לא עושה השוואות. 
לחזור  רוצה  הייתי  לא  בארץ.  לי  טוב 

סוכ כמו  נראית  היא  מבחוץ  ולשווייץ. 
רייה מתוקה, אבל בפנים היא חמוצה”. 

מה הכי חסר לך כאן? 
בישראל”.  גם  יש  שווייצרי   “שוקולד 
ורפל מצא לי את החיבור בין ההרואיקה 
של בנו עופר ובין רפת: “עופר היה מגיע 
4:00 בבוקר. כשו  לחופשה ומבלה עד
הייתה לי בעיה ברפת הייתי מעיר אותו 

כעבור שעה. הוא היה מסתכל על שעון 
בשייטת,  עונדים  שהם  כפי  שלו,  ‘ימין’ 
ומזנק מהמיטה. ככה הם הילדים שלי. 

הרפת לימדה אותם לקחת אחריות”. 

החולב המנוסה שימון
צביקה  בין  מפרידים  מטרים  כ-100 

וורפל לאודי אהרונוב. כדי להתגבר עלי
הם כדאי להיכנס לפורד ולהתפרע עם 
12:00 בצהרים מתעלף הגוו -המזגן. ב

לן בטמפרטורה של 38 מעלות. החום 
זורק את הפרות של אהרונוב  האילתי 

ואל מצען, מייבש בהן כל רסיס התנג
דות לזבובים שנוחתים וממריאים סביב 
מנסה  הזה,  במצב  הבית,  בעל  עיניהן. 

להשיב את נפשן ב”דוש” דחוף. 
ואז איך עושים דוש לפרה, אתם שו

מים  עליה  מתיזים  דקה  כחצי  אלים? 
דקות  כחמש  ומפעילים  עדין,  בקילוח 
אין  שברפת.  הענקיים  המאווררים  את 
עדר  תקבלו  התהליך  שבקצה  ספק 
אין מנגנון  אסיר תודה, משום שלפרה 
אותה. טמפרטורת  שיצנן  הזעה טבעי 
צלסיוס,  מעלות   38.5 היא  שלה  הגוף 
שתי מעלות יותר משלנו. מכת חום, אם 
תחטוף, תהיה ממושכת. היא מתחילה 
בנובמבר.  רק  ומסתיימת  ביולי  לעתים 
“כשחם לה היא פשוט נגמרת”, מלמד 
אותי אהרונוב, “היא לא מסוגלת כמעט 

לכלום, גם לא להיכנס להיריון”. 
68 שנולד  בן  אודי אהרונוב הוא איש 
נפגש   11 בן  כשהיה  אלומות.  בקיבוץ 
הענף,  מרכזת  הרפת.  עם  לראשונה 
לו  אמרה  חווה,  ושמה  עדינה”  “יקית 
הכי  הפרה  דליה,  את  לחלוב  שילך 

ושקטה בגן. אבל אחים תאומים, “ממז
ורים כאלה”, כיוונו אותו אל נוגה המסוכ

שלה  הפטמות  על  יד  שמתי  “רק  נת. 
וחטפתי זץ לא נורמלי”. 

המתחילים,  כדרך  חלבה  “תחילה 
על  שלו  כותב  לאגודל”,  אצבע  בין  רק 

“וכשהסכי אחדים”,  מ”כימים  ויהודית 
והיא עם קרבתן,  נו הפרות עם מגעה 
לימד אותה משה את החליבה בארבע 
זו  הפטמה  את  המהדקות  אצבעות 
אחר זו, מן האצבע המראה ועד הזרת. 
זרועותיה כאבו מן המאמץ ואצבעותיה 
שריריה  התחזקו  כך  אחר  אבל  רעדו, 
וכבר אפשר היה לשמוע בנגינתם של 
סילוני החלב על דופן הדלי את חליבתו 

של חולב מנוסה”. 
לחולב המנוסה שפגש אהרונוב קראו 
עמד  מהרפת  “שימון”  פרס.  שמעון 
בדיוק לעזוב את אלומות, ולאודי הנער 
זאת  בכל  אתו.  לעבוד  הרבה  יצא  לא 
הוא זוכר איש נחמד ומסביר פנים. הם 
כשנשיא  שנים,  כעבור  להיפגש  שבו 

והמדינה ביקר ברפת של אהרונוב בגב
עת יואב.

האה נקשרה  אלומות  של  ברפת  ו 
בה בין אודי לעדנה אשתו. הוא היה בן 
קיבוץ, היא באה לשנת שירות וביקרה 
אותו ברפת. כשהוריו עזבו את הקיבוץ 
קיבל אודי את ריכוז הרפת. ב-69’ עזב 
גם הוא כדי לטפל במשק של אלמנת 
ששת הימים מבית יצחק. שנתיים אחר 
לשדות שבפתחת  לעבור  לו  הוצע  כך 
רפיח, אבל כששמע שאין רפת החליט 
73’ הגיע לגולן, “בעקבות חבו -לוותר. ב
רים שהכירו חבר מפה”. הוא הקים את 

ומכון החליבה שלו, שהיה לדבריו הרא
שון בגולן. בעזרת חבר בנה אחר כך את 

מכוני החליבה בכל המושב. 
ברפת”,  שנה   100 יחד  ואני  “בעלי 
לקתה  שנה   11 לפני  צוחקת.  עדנה 
בלבה ונאלצה להיפרד מפרותיה. אבל 

והיא עדיין “מטורפת על הפרות”, שהח
זירו לה אהבה. אחת מהן, שירין, הייתה 
מתחילה להשתולל בכל פעם שהריחה 

ואותה. כששירין הפילה ונלקחה לשחי
טה, נמנעה במשך שנה מבשר. 

“לא יכולתי לאכול בשר שהיה אולי של 

דוריס ורפל, גבעת יואב: "אנחנו לא מחסלים"
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הילדה שלי”. במקום שירין, היום ישנה 
אלונה, שנולדה לה בידיים. “שחורק’ה”, 

היא מכנה אותה. 

על  למדת  מה  ברפת,  שנותיך  ב-50 
הפרות? 

כמונו.  יחס.  תמורת  יחס  נותנות  “הן 
‘את  כמו:  מילים  אליהן.  מדברת  הייתי 
‘אל  טוב’,  חלב  נותנת  את   ‘ חמודה’, 

תזוזי בבקשה’”.

את חושבת שהבינו אותך? 
השתמש לא  פעם  אף  ו“עובדה, 

אורחים  אצלנו  רק  בעיטות.  במונע  תי 
יכולים להעביר יד על ראשן, כי הן היו 

רגילות למגע אדם”. 
ועדנה ואודי המשיכו לתת שמות לפ

בבשרן.  מספרים  מלצרוב  ונמנעו  רות 
רק כשעדנה עזבה את הרפת הופיעו 

והמספרים, כדי להקל על הפועל שה
חליף אותה. אבל לצדם עדיין לכל פרה 
באושוויץ”,  שהן  ירגישו  “שלא  שם.  יש 

עדנה אומרת. 
אחד  בנות.  ושתי  בנים  שני  להם  יש 
הלך  אבל  ברפת  להמשיך  מיועד  היה 

שלו גם  בהייטק.  לעבוד  אונו  ולקריית 
שת האחרים עזבו את הגולן. זאת אחת 
נאלצים  ואודי  שעדנה  לכך  הסיבות 
לא  שלי  מהילדים  אחד  “אף  לסגור. 
“מתווה  מסנן,  הוא  המשק”,  את  רוצה 
חוזרת  בלתי  הזדמנות  לנו  נותן  לוקר 

לפרוש”. 
כואבת  החלטה  הייתה  שזאת  ברור 

עכ לבנים.  לילות  לאחר  ושהתקבלה 
מרגי הם  מתפרקת,  כשהרפת  ושיו, 

שים שהילדים שלהם שוב עוזבים את 
הבית. 

למי מכרתם? 
את  לקנות  ישראלי שרצה  “בא  אודי: 
כל הרפת, אבל לא הייתה לו אפשרות. 
בסוף מכרתי 40 פרות לסוחר מג’נין”. 

לא  שנחושים  רפתנים  בגולן  יש 
ישראלי.  משאב  לפלסטינים   למכור 
“זה עניין מסחרי. יש פה רפתות ויש שם 
רפתות. ויש שם גם בני אדם שצריכים 

לאכול, לשתות ולהתקיים כמונו”. 
אז אין לך בעיה עם זה? 

לנו,  למכור  כל  קודם  רציתי  לי.  “אין 
אבל זה לא הסתייע. לפחות 13 הפרות 
שנותרו הולכות למישהו שרוצה לחדש 

את הרפת שלו בגבעת יואב”. 
רפת  ומצאנו  החוצה  יצאנו  כך  אחר 
היה  הפרות  מצע  השיממון.  בראשית 

ורק רחש המאוור ויבש. הייתה דממה 
רים נשמע. אודי הלך להתנחם בחיקה 

של “רגבה”. “בואי, חמודה”, אמר לה.
 הוא הכניס את ידו לפיה והיא לעסה 

ולו את האגודל. ניסה לנשקה על החו

האם  התחמקה.  רגבה  אך  הלח,  טם 
אחריה  ממשמשת?  פרידה  הרגישה 

שנול ויולי,  נכדתו,  על שם  יערה,  ובאו 
דה ביולי, ומופלטה, שהגיחה במימונה, 

וואיזבל “מא-בל”, שהיא פשוט יפה, וכו
לן הקיפו את אודי. עדנה נשארה בבית 

ווהציצה דרך החלון. אל הרפת המתרו
קנת שלה אין היא מסוגלת להתקרב. 

היום שאחרי: יועצים וסדנאות 
לפורשים

דרו שייקה  החלב  מועצת  ומנכ”ל 
ואמר  לוקר  מתווה  ליישום  התייחס  רי 
הוגנת,  פשרה  הוא  לוקר  “מתווה  כי 
שהושגה בהסכמה. הוא הפתרון הטוב 
ותוצאתו תהיה התייעלות  לענף  ביותר 

במשק. 
הר לרשות  העמידה  החלב  ומועצת 
המת עסקיים  יועצים  מערך  ופתנים 

כדי  רפתות,  של  פיננסי  בניהול  מחים 
שכל רפתן יוכל להגיע להחלטה נבונה 

וומושכלת באשר לעתידו בענף. המוע
צה מממנת 70 אחוז מעלות הייעוץ. 

את  העמידה  החלב  מועצת  בנוסף, 
ניוד  הליך  לטובת  התכנון  מחלקת 
את  ולייעל  לקצר  כדי  וזאת  המכסות 

מיו ביורוקרטיה  ולמנוע  הניוד  ותהליך 
הפורשים  לרפתנים  לרפתן.  תרת 
כלים  להם  שתעניק  סדנה  מתוכננת 
ובנוסף  בחייהם,  השינוי  עם  להתמודד 
תעניק המועצה לרפתנים ייעוץ בנושא 
מניוד  שהתקבלו  הכספים  השקעות 
פנסיה  של  באפיקים  בעיקר  המכסה, 

וגמל”. 
“מתווה  נמסר:  החקלאות  ממשרד 
המחיר  להורדת  להוביל  נועד  לוקר 

ולצרכן באמצעות הפחתה במחיר המ
וטרה ומאידך להבטיח את המשך פרי
שי באמצעות  בהתיישבות  הענף  וסת 

פור יעילות הרפת והבאתה לכדי יחידת 
מהורדת  יהנה  הציבור  מינימלית.  ייצור 
ההתיישבות  של  ומחיזוקה  המחירים 

בפריפריה”.
כי  אמר  שמיר  יאיר  החקלאות  שר 

בחו טומן  המתווה  הדברים,  ו“מטבע 
הזדמנות  גם  אך  הסתגלות  קשיי  בו 
החלב  הענף  של  וצמיחה  להתבססות 

והעוסקים בו”. 

הראל לוקר צילום: יח’’צ 

ל משרד הכלכלה לשעבר שרון "מונתה ועדה בראשות מנכ, ביוני לפני שנתיים', בעקבות מחאת הקוטג
מסקנותיה העיקריות היו הטלת רגולציה כבדה על רשתות . כדי לבחון את מחירי מוצרי המזון, קדמי

המחיר הסופי לצרכן לליטר  אגורות מ60- והפחתה של כ, הקלה משמעותית על ייבוא המזון לארץ, השיווק
שלוש פעמים נעצרו . מועצת החלב הכריזה שמסקנות הוועדה שירתו את בעלי ההון ופגעו ברפתנים. חלב

  . מסקנות קדמי על סף ישיבת הממשלה שעמדה לאשר אותן
  

עידוד רפתנים : מטרתו. ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר גויס לגבש מתווה מוסכם"החלב רתח ומנכ
לסגור את הרפתות ולהעביר את המכסה שלהם )  אלף ליטר בשנה700- מוכרים למדינה פחות מש(קטנים 

כך שבסופו של דבר , לרפתות הגדולות) כמות החלב שהרפת מוכרת למדינה על פי חישוב שנקבע מראש(
  .  אולם הדבר יגרום לירידה במחירי מוצרי החלב לצרכן- יפעלו במדינה רפתות גדולות בלבד 

  
הראשונה היא לקנות את מכסת החלב מרפתנים :  רפת קטנה מציעה המדינה שתי אפשרויותלרפתן עם

משום שמכסת , עסקה כדאית רק לרפתות בינונית שיהפכו לגדולות( אגורות לליטר 20אחרים תמורת 
  ). הרפת שתוצא למכירה מוגבלת

  
 שקלים 2.6(לליטר  שקלים 2.8- האפשרות השנייה היא לפרוש מרצון ולמכור למדינה את המכסה ב

 אלף ליטר 500רפתן בעל רפת בעל מכסת חלב של : לדוגמה).  אגורות מהיצרנים הרוכשים20-מהמדינה ו
  .  שקלים1,400,000=  שקלים 2.8*500,000  פעמי של- יקבל תמורת הפרישה סכום חד, בשנה

  
, המתווה אושר בממשלה. 2016-2013 מיליון שקלים מהמדינה והוא יצא לפועל בשנים 200למתווה יוקצו 

  . בהתאחדות מגדלי הבקר ובמועצת החלב

  
  צ ''יח: הראל לוקר צילום

 

מתווה לוקר
ביו הקוטג’,  מחאת  ובעקבות 

ועדה  מונתה  שנתיים,  לפני  ני 
בראשות מנכ”ל משרד הכלכלה 
לבחון  כדי  קדמי,  שרון  לשעבר 

ואת מחירי מוצרי המזון. מסקנו
ותיה העיקריות היו הטלת רגול

השיווק,  רשתות  על  כבדה  ציה 
ייבוא  על  משמעותית  הקלה 
המזון לארץ, והפחתה של כ-60 
לצרכן  הסופי  מהמחיר  אגורות 

ולליטר חלב. מועצת החלב הכ
שירתו  הוועדה  ריזה שמסקנות 
את בעלי ההון ופגעו ברפתנים. 
מסקנות  נעצרו  פעמים  שלוש 
ישיבת הממשלה  קדמי על סף 

שעמדה לאשר אותן. 
משרד  ומנכ”ל  רתח  החלב 
לוקר  הראל  הממשלה  ראש 
מוסכם.  מתווה  לגבש  גויס 

קט רפתנים  עידוד  ומטרתו: 
פחות  למדינה  )שמוכרים  נים 
בשנה(  ליטר  אלף  מ-700 
ולהעביר  הרפתות  את  לסגור 
)כמות  שלהם  המכסה  את 
החלב שהרפת מוכרת למדינה 
מראש(  שנקבע  חישוב  פי  על 
כך שבסופו  הגדולות,  לרפתות 
של דבר יפעלו במדינה רפתות 
הדבר  אולם   - בלבד  גדולות 
מוצרי  במחירי  לירידה  יגרום 

החלב לצרכן. 
לרפתן עם רפת קטנה מציעה 

הרא אפשרויות:  שתי  והמדינה 
מכסת  את  לקנות  היא  שונה 

תמו אחרים  מרפתנים  והחלב 
)עסקה  לליטר  אגורות   20 רת 

וכדאית רק לרפתות בינונית שי
שמכסת  משום  לגדולות,  הפכו 

מוגב למכירה  שתוצא  והרפת 
לת(. 

האפשרות השנייה היא לפרוש 
ומרצון ולמכור למדינה את המכ

 2.6( לליטר  שקלים  ב-2.8  סה 
אגורות  ו-20  מהמדינה  שקלים 
לדוגמה:  הרוכשים(.  מהיצרנים 
מכסת  בעל  רפת  בעל  רפתן 
חלב של 500 אלף ליטר בשנה, 
סכום  הפרישה  תמורת  יקבל 
 2.8*500,000 של   חד-פעמי 

שקלים = 1,400,000 שקלים. 
200 מיליון שקו  למתווה יוקצו

לים מהמדינה והוא יצא לפועל 
המתווה   .2016-2013 בשנים 
בהתאחדות  בממשלה,  אושר 

מגדלי הבקר ובמועצת החלב. 
המקור: סוף שבוע, מעריב
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כיצד נבחרת הנהלת פדרציית החלב 
הבינלאומית? 

הבינלאומית  החלב  פדרציית 
 ) International Dairy Federation(

ומנוהלת על ידי מועצת מנהלים הנבח
ורת על ידי האסיפה הכללית של הפדר

נשיא  מוגדרות.  כהונה  לתקופות  צייה, 
מכהן  הבינלאומית  החלב  פדרציית 
בתפקידו במשך ארבע שנים, ואינו יכול 
להיבחר מחדש. כל אחד מתשעת חברי 
מועצת המנהלים של פדרציית החלב 
מחדש  נבחר  או  נבחר  הבינלאומית 
)ויכול להיבחר מחדש פעם אחת לכל 

והיותר( מידי שנתיים. הפעולות היומיו
מיות של פדרציית החלב הבינלאומית 
מנוהלות על ידי צוות המורכב מעשרה 

עובדים, בראשות המנהל הכללי. 

־מהו תפקידך בפדרציית החלב הבינ
לאומית, מהו הרקע המקצועי שלך?

אני המנהל הטכני של פדרציית החלב 
הקריירה  את  התחלתי  הבינלאומית. 
שלי בענף החלב כטכנאי חלב לפני 25, 
עוד לפני שסיימתי את לימודיי במדעי 

המזון ומנהל עסקים. 

עמן  מתמודד  שאתה  הסוגיות  מהן 
כעת? 

ולפיתוח  לתיאום  אחראי  אני  ככלל, 
של  תדיר  והמתרחב  המגוון  התיק 
פעילויות פדרציית החלב הבינלאומית 
החלב,  של  הערך  שרשרת  חלקי  בכל 
של  המוצלח  ולפיתוח  קיימות,  לרבות 
השותפות ושיתוף הפעולה עם מספר 

שפדר הסוגיות  בינלאומיים.  וארגונים 

מתמודדת  הבינלאומית  החלב  ציית 
תקינה  באמצעות  הגנה  הן:  כיום  עמן 
גלובאליים של  ענף החלב, תקנים  על 
היגיינה ובטיחות המזון בשרשרת ייצור 

והחלב, הקטנת טביעת הרגל האקולו
גית של ענף החלב, חיזוק מעמדם של 
מוצרי החלב כמקורות תזונתיים לחיים 

בריאים ועוד. 

כיצד אתה מתמודד עם המגמה של 

־הימנעות מצריכת מוצרי חלב או מוצ
רים שמקורם בבעלי חיים?

גלוב מגמה  אכן  שיש  בטוח  לא  ואני 
לכך  אנו בענף החלב עדים  כזו.  אלית 
חלב  ומוצרי  לחלב  הכולל  שהביקוש 
ואף  עקבית,  עלייה  של  בסימן  מצוי 

ברח רבות  בארצות  ההיצע  על  ועולה 
לארצות  בעיקר  נכון  הדבר  העולם.  בי 

ואמ והמתפתחות במהירות של אסיה 
וריקה המרכזית והדרומית, היכן שהצר

ריאיון עם מר יורג 
זייפרט, המנהל הטכני 

IDF של

| מאת: כתב הרפת והחלב | 

יורג זייפרט, המנהל הטכני של פדרציית  לפני מספר שבועות ביקר בארץ מר 
החלב בינלאומית, כאורח של מועצת החלב. ניצלנו את ההזדמנות להפנות אליו 

מספר שאלות

יורג זייפרט בביקור ברפת השרון, עם דר’ טובה אברך ממועצת החלב ואורי, מרכז הרפת.
צילום: גיא אופק יח”צ
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איכותי  חלבון  ויותר  יותר  דורשים  כנים 
בשילוב עם מקורות תזונתיים המכילים 

טבע מזון  ואבות  מינראלים  וויטמינים, 
ויים אחרים, ולכן החלב שם הוא הבחי

רה הצרכנית הראשונה. אך כפי שכולנו 
ויודעים, בני אוכלוסיות מסוימות מעדי

פים תזונה צמחונית )שלא מן החי(, ואין 
אבות  אספקת  עוד  כל  פסול  כל  בכך 
לצורכיהם  הולם  מענה  נותנת  המזון 
בעולם  המזל,  למרבה  הפיסיולוגיים. 
כיום רוב האנשים נהנים מחופש בחירה 

לגבי תזונתם. 

הבינ החלב  פדרציית  מדיניות  ־מהי 
לאומית לגבי איכות הסביבה?

מזון  ולייצור  שלחקלאות  ספק  אין 
בכלל יש השלכות על איכות הסביבה. 
על ענף החלב מוטלת האחריות והחובה 
על  ההשלכות  את  הניתן  ככל  לצמצם 
איכות הסביבה של ייצור ועיבוד החלב, 
שמה  הבינלאומית  החלב  ופדרציית 
הארץ  כדור  עתיד  למטרה.  זאת  לה 
מזון  אספקת  להבטיח  ביכולתנו  תלוי 
לאוכלוסיית העולם הצומחת במהירות 
החלב  ייצור  ייעול  בר-קיימא.  באופן   -
על ידי הגדלת התנובה, הקטנת צריכת 
המים, האנרגיה והפליטות וכן הבטחת 
של  מתמיד  ושיפור  המוצרים  בטיחות 
להם  עדים  שהיינו  התזונתית,  איכותם 

דוג הנה  וישראל  החולפים,  ובעשורים 
ומה מושלמת לכך, מהווה ראיה מרשי

מה למה שניתן לעשות. אך זהו לא סוף 
והסיפור, ולא יכול להיות. אני סמוך וב

טוח שפסגת החלב העולמית הקרובה 
בתל  הבינלאומית  פדרציית החלב  של 
מחו הרבה  תכניס   2014 בשנת  אביב 

ודינאמיות חדשה לענף  יצירתית  שבה 
החלב הגלובאלי, שכן אנו נגלה דרכים 
לשיפור  וחדשניים  חדשים  ופתרונות 
היעילות של שרשרת הערך של החלב, 

וובכך נשפר את טביעת הרגל האקולו
גית של ענף החלב.

ישראל  עם  היחסים  על  מילים  כמה 
הבינ החלב  פדרציית  בתוך  ־ומעמדה 

לאומית.
של  הארצית  הוועדה  ניהול  כאשר 
בישראל  הבינלאומית  החלב  פדרציית 
מספר  לפני  החלב  מועצת  לידי  עבר 
תפקיד  למלא  ישראל  החלה  שנים, 

תומ ישראל  בפדרצייה.  מאוד  ופעיל 
בכל תחו באופן פעיל בפעילותנו  וכת 

ידי  על  האסטרטגיים,  העדיפות  מי 
בתחומים  ביותר,  הטובים  המומחים 
תזונת  חיים,  בעלי  ורווחת  בריאות  כגון 
איכות  חלב,  משקי  ניהול  חיים,  בעלי 
הסביבה, שיווק ועוד, ויוצרת בכך מצב 

והמועיל לכל הצדדים. המומחים מיש

עם  ידע  מחילופי  ליהנות  יכולים  ראל 
רשת ייחודית של מעל 1,000 מומחים 

ובינלאומיים, שהם חלק מהוועדות הק
פדרציית  של  המשימה  וכוחות  בועות 
עולם  שני,  מצד  הבינלאומית.  החלב 
ללמוד  יכול  לישראל  שמחוץ  החלב 

היי ההצלחה  מסיפור  ראשון  וממקור 
החלב  תנובת  הגדלת  של  שלכם  חודי 
לא  אקלימיים  בתנאים  שיא  במהירות 
לחלק  הפכה  ישראל  לסיכום,  קלים. 
בלתי נפרד ממשפחת פדרציית החלב 
הבינלאומית שלנו, ולכן חברי פדרציית 
אחד  פה  החליטו  הבינלאומית  החלב 
שפסגת החלב העולמית של פדרציית 
אביב  בתל  תיערך  הבינלאומית  החלב 

ב-2014.

־כיצד התרשמת ממשק החלב הישר
אלי בשפיים שביקרת בו? 

והתרשמתי מאוד ממה שראיתי. הת
נסיתי ממקור ראשון כיצד ניתן לשמור 
אקלים  בתנאי  הפרות  של  נוחיותן  על 
חם ויבש על ידי הצללה, אוורור והתזת 
מים. המבנה והציוד של מכון החליבה, 

ובעיקר מערכת התיעוד/מעקב האוטו
מטית המשולבת, היו השיא של ביקורי. 
הפרות בוודאי נהנות מאוד לחיות בארץ 

זבת חלב ודבש!. 

יבואן

שיווק ומכירות

office@biontiv.co.il ד"ר יאיר סער - 050-2605852 |  איציק אביר -  050-6862998 | דוא"ל משרד
www.shieldbiologics.com | 07-22635301 .קיבוץ מרחביה 19100 | טל. 07-22635300 | פקס

פתרונות לבעיות וטרינריות על ידי מניעתן, 
למען בריאות בעלי החיים ומזון בריא לאדם. 

מטיפול
מניעה 

משתלמת

בואו איתנו לשנה בריאה יותר!

פתרונות 
בריאים לבעיות 

וטרינריות 
במעלי גירה 

 חג פסח שמח 
office@shieldbiologics.com
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שינוי  של  תהליך  עוברת  וחליבה  רפתות  ניהול  מערכות  לייצור   SCR חברת 
משמעותי, שכולל מיתוג והגדרה חדשה של חזון החברה, כל זאת על רקע חדירה 

מסיבית לשווקי חו”ל 

הספקיות  משתי  אחת   ,SCR חברת 
הגדולות בישראל לציוד חליבה, נוסדה 
לפני 36 שנים על ידי ארבעה שותפים, 
שהינם עד היום חברי הדירקטוריון. אנו 

בנקין, מנה אורנית שדה  ונפגשים עם 
מח לכאן  הגיעה  אורנית  השיווק.  ולת 

דווקא  שעיסוקה  סאייטקס,   HP ברת 
יאשיה,  גן  במדפסות, אבל כבת מושב 
לתחום  להתחבר  קשה  לה  היה  לא 

מו ואף  שותפה  היא  כיום  והחקלאות. 
בילה את תהליך המיתוג בצד השיווקי, 

ושכולל עיצוב לוגו, “שפה” שיווקית ומ
בינלאוו כחברה   SCR ומיצוב  כירתית, 

מית מובילה בתחומה. 
באו בהתחלה  התמקדה   SCR

לחלי ובפתרונות  ולקטרוניקה 
 OEM )original equipment בה 
עבודה   – כלומר   ,)  manufacturing

ועבור חברות אחרות, ייצור של קומפו
ננטות שנמכרו לחברות ברחבי העולם. 
אבן דרך חשובה בחברה היתה פיתוח 
free flow, שהו המד החלב המהפכני 
אורנית:  במדידה.  רב  דיוק  עימו  ביא 
תחזוקה.  ללא  כמעט  קטן,  רכיב  “זהו 
אינפרא- עיניים  ידי  על  נמדד  החלב 
דבר  שום  נעים,  חלקים  בלי  אדומות, 
לא מפריע לזרימה. בנוסף, העין מזהה 
תאים סומטיים, והמידע עובר למערכת 
שזמינה לרפתן.” חברת הענק השבדית 
 ,SCR דה-לבאל “גילתה” את המד של

על  )המעיד   ICAR אישור  גם  שקיבל 
רמתו הגבוהה ואמינותו(, ומרכיבה אותו 

כיום בכל עמדות החליבה שלה.

מד העלאת גרה
לתו החברה  נכנסה  שנים   10 כלפני 
מחל הדרישות.  וגילוי  הזיהוי  תגי  וחום 

קת המחקר והפיתוח יצרה את מערכת 
צוואר  בתג  המשתמשת   ,heat timeה
המערכת  הפרה.  פעילות  את  שמודד 
שמעידה  פעילות  בין  להבדיל  יודעת 

ועל דרישה לבין פעילות אחרת. המע
רכת זכתה להצלחה אדירה, ועד היום 
נמכרו כ1.5 מיליון תגים, שלדברי היצרן 

– SCR חברת
כל פרה נחשבת

| מאת: עלי קדם | 

פרות עם תגי פעילות ורומינציה
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יש להם 98% אחוזי דיוק – זאת על פי 
דיווחי רפתנים מהשטח – והם פשוטים 
ידידותי  הינו  “התג  אורנית:  להפעלה. 
עובד  שכל  מושלם,  פתרון  זה  לרפתן. 
החלב  משק  רוב  בו.  להשתמש  יכול 
בדנמרק ובאנגליה אימץ את המערכת, 

והיא פופולרית גם בארה”ב. “
הגיע   SCR בהתפתחות  נוסף  שלב 
מעו הושקה  שנים,   4 כ לפני  -כאשר, 
העלאת  פעילות  את  שמודדת  רכת 
הגרה )רומינציה( של הפרה. המערכת 
קולטת את רמת העלאת הגרה ועושה 
היא  התוצאה  כאשר  אנליזה,  לאותות 
דיווחים לרפתן על מצב הפרה. “רמת 
העלאת הגרה היא מדד מהימן לבריאות 
הפרה- אומרת אורנית. אם היא יורדת 
נותנת  המערכת  מסויים,  לסף  מתחת 

והתראה לרפתן עוד לפני שקורית ירי
דה בחלב או הידרדרות במצב הבריאות 

של הפרה. הגילוי המוקדם חוסך הרבה 
יותר,  זול  כזה  במצב  הטיפול  לרפתן: 
וגובר הסיכוי למנוע ירידה משמעותית 
בייצור. התג למעשה משלב נתונים של 
פעילות גופנית בחלק של צוואר הפרה, 
ונתונים של העלאת גרה, וכל זה מוצג 
בצורה בהירה ומובנת למגדל, בהתייחס 

אלחו עם מערכת  ולפרה הספציפית. 
הם  הנתונים,  לקליטת  )אנטנה(  טית 
שוטף  באופן  לרפתן  למעשה  זמינים 

ובזמן אמיתי.”
חברת SCR מתקינה כיום מערכת של 
שהו הרפתות  בכל   DATA FLOW
יודעת  המערכת  בהן.  מצוי  שלה  ציוד 
למכון,  כניסתה  עם  הפרה  את  לזהות 

וומסנכרנת עבור הרפתן את כל הנתו
נים הקשורים בה – חלב, שומן, נתונים 
הגרה.  העלאת  ומתג  נ.ע.ה  מתוכנת 
תהליך זה משקף את הסיסמה שלהם: 

SCR, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מעו  חברת
ורכות ניהול וחליבה לרפתות ודירי צאן, השלימה בחוד

שים האחרונים שני פרוייקטים בקנה מידה רחב היקף 
חליבה  פתרונות  אלו  לפרוייקטים  סיפקה   SCR בסין. 
הפרוו חולבות.   5,000 מ למעלה  עבור  רפת  -וניהול 
אלה  ישראלים,  וידע  על טכנולוגיה  ייקטים מתבססים 
שהביאו את הפרה הישראלית להיות המובילה בעולם 

בתפוקת חלב. 
שוק החלב הסיני צומח בקצב מהיר בשנים האחרונות 

התייעלות תפעולית המתאפ מצריך  בחלב  ווהמחסור 
שרת באמצעות הטכנולוגיה שפותחה בחברת SCR הן 

ברמת הפרה הבודדת והן ברמת הרפת כולה.
ביום ב’, ה- 18.6, תחנך אחת הרפתות החדשות בסין 
באופן רשמי בהשתתפות פקידי ממשל משתי המדינות, 

וסין וישראל.  פרוייקט זה הינו הראשון מבין שלושה פרו
יקטים הממוקמים בפרובינציית Heilongjiang שבסין. 
הפרוייקט כולו מנוהל על ידי קבוצת Mitrelli, שצברה 
פרוייקטים  ובניהול  בייזום  האחרונות  בשנים  רב  ניסיון 
חקלאיים מוצלחים באפריקה. חברת SCR נבחרה על 
החו פתרונות  מכלול  את  לספק   Mitrelli קבוצת  ידי 
וניהול הרפת לפרוייקט, כשהיא פועלת בשיתוף  ליבה 
פעולה עם שותפתה העיסקית במזרח הרחוק, חברת 

Milfos הניו-זילנדית.
בנוסף להצלחה בסין, נמסר לאחרונה כי SCR תספק 
ציוד ניהול חליבה מתקדם לניהול מכוני חליבה ל-300 
במסגרת  פרות,  אלף  כ-100  בהם  בבלארוס,  מכונים 
פרוייקט לאומי ענק של ממשלת בלארוס בהיקף של 

מעל 100 מיליון דולר.
SCR, שנבחרה כספק הציוד העיקרי לניהול מערכות 
Gomelagrokomlekt מבלאו  החליבה, בשותפות עם
דולרים  מיליוני  עשרות  העסקה  בעקבות  תרוויח  רוס, 
עוד השנה. עקב הדרישה הגדולה לאספקה מיידית של 
הציוד בפרוייקט, פתחה SCR קו ייצור מיוחד בבלארוס, 

על מנת ליהנות מגישה מהירה לרפתות שבהקמה.

וממשלת בלארוס מיישמת באמצעות הפרוייקט תוכ
נית אסטרטגית למודרניזציה של רפתות עד שנת 2015, 
של  ושדרוג  חדשות  רפתות   1,200 של  בנייה  הכוללת 
800 רפתות קיימות, בהשקעות גדולות, על מנת להפוך 

את ענף החלב לענף יצוא משמעותי של המדינה.
ליו 50% מתפוקת החלב בבלארוס מיועדת  -קרוב ל
תפוקת  רוסיה(.  )בעיקר  אירופה  מזרח  למדינות  צוא 
בשנה  ליטרים  כ-5,000  על  עומדת  בבלארוס  החלב 
פרה  של  החלב  מתפוקת  ממחצית  פחות  פרה,  לכל 
הגבוהה  החלב  תפוקת  לבעלת  הנחשבת  ישראלית, 
ברפתות  וההשקעה   SCR מוצרי  באמצעות  בעולם. 
תפוקת  את  ולשפר  לייעל  בלארוס  ממשלת  מצפה 

החלב במדינה.
יריב אבישר, מנכ”ל SCR ציין, לגבי העסקה בסין, כי 
“מדובר בעסקה בעלת משמעות אסטרטגית לחברת 
בשל  הסיני  בשוק  שיווקיים  מאמצים  SCR, שמרכזת 

והפוטנציאל הרב הטמון בו בכל הקשור לשילוב פתרו
 SCR נות מתקדמים לניהול הפרה והרפת. טכנולוגיית
נבחרה לפרוייקטים הגדולים הללו בסין והועדפה על 
הטכו העליונות  בשל  בעולם,  מובילות  חברות   3  פני
ידידותיות  נולוגית של המוצרים שלנו ותכונות ממשק 
עסקאות  לחברה  לייצר  עשוי  הפרוייקט  למשתמש. 
רבות נוספות בשווי מיליוני דולרים בשוק הסיני בשנים 

והקרובות.” על הפעילות בבלארוס אמר אבישר: “ממ
SCR לספק העיקרי של הצו  שלת בלארוס בחרה ב-

יוד. מדובר בפרוייקט ממשלתי אסטרטגי עבורנו, עם 
גדול.  פוטנציאל  בעל  בשוק  משמעותית  רגל  דריסת 
ממשלת  של  הלאומי  המאמץ  את  להוביל  בכוונתנו 
ציוד למכוני חליבה גם מענה  ולספק מלבד  בלארוס 
חליבה  הזנה,  ממשק,  הכולל  לרפתות  ומקצועי  טכני 
נכונה  וטרינריה, והזרעה בשיתוף עם טובי המומחים 
בישראל. אני מצפה ש-SCR תמשיך לכבוש נתחי שוק 
חשובים בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה הגלובלית של 

החברה”.

פרוייקטים בסין ובבלארוס

אורנית שדה-
בנקין מנהלת 
שיווק גלובלי
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every cow counts )“כל פרה נחשבת”(. לפני מספר שנים 
הם החליטו לעבור מייצור רכיבים ולהתייצב בחזית, כלומר 
רבות  ברפתות  עבדו  ומאז  מלאים,  חליבה  מכוני  לספק   –
בארץ וגם בחו”ל. אורנית: “לפני כשנה וחצי הקמנו חברת בת 

עש שמונה  ארה”ב,  של  החלב”  “בירת  ויסקונסין,  ובמדינת 
רות עובדים, חלקם מישראל וחלקם מקומיים. בארה”ב אנו 
עובדים עם שלושה מפיצים גדולים. לפני כשנה פתחנו את 
עם  פעולה  כשיתוף  שבאיטליה,  בפיאצנסה  אירופה   SCR
milk line. בנוסף יש לנו נציגות בסין וקשו  מפיץ שלנו בשם
רים עסקיים עם אזור הפאסיפיק, אמריקה הלטינית ועוד. 

פרו לאחרונה  ועשינו  ביצוא,  הוא  היום  שלנו  הגידול  ועיקר 
ייקטים גדולים בסין ובבלרוס )ראה מסגרת(. יש פרוייקטים 
ויש כאלה שאנו  וכוללים את כל הציוד,  שמתחילים מאפס 
מוסיפים מערכות שלנו למכון קיים, זו גם בהחלט אפשרות. 

“

חברה גלובלית
ו“אנחנו הופכים לחברה גלובלית לכל דבר, זה חלק מהמי

תוג ומהאסטרטגיה החדשים של החברה – אומרת אורנית. 
 .SCR השם  תחת  עובדים  שלנו  והמפיצים  לפרונט,  עברנו 
ולומדים  דרך מפיצים אלה אנו בקשר עם לקוחות הקצה, 
של  בראשותו  החברה,  מטה  שלהם.  הצרכים  ועל  עליהם 
המנכ”ל יריב אבישר, נמצא בארץ, באזור התעשייה “ספיר” 
חלק  והמערכות.  הרכיבים  ייצור  מתבצע  גם  וכאן  בנתניה, 
מהשינוי הוא גם המעבר הקרוב של החברה לבניין משלנו, 

שיאכלס את כל הפעילות. “

האם יש לכם מחלקת מחקר ופיתוח?
אורנית: “כמובן, ואפילו גדולה – למעלה מ-50 מהנדסים 
ואנשי פיתוח, וממשיכים לגייס עוד אנשים. יש לנו מחלקת 
וטרינריה נפרדת, ששותפה למחקר ועוזרת לפתח מוצרים 
עתידיים. אנחנו ממוקדים אומנם בניטור, אבל עובדים גם 
על שיפור מוצרים קיימים, ציוד חליבה ועוד. ליד מחלקת 
המקומי.  לשוק  גדולה  שירות  מחלקת  לנו  יש   R & Dה
לקוח  עם  קשר  יוצרים  והמכירות  השיווק  שאנשי  מהרגע 
ומסכמים על פרוייקט, מתקיים ליווי צמוד שלו, ומדריכים 
אותו ברמה התפעולית, וכיצד להוציא את המרב מהציוד. 

ויש לנו גם כאן במרכז חדר הדרכה בו ניתן להעביר השתל
מויות למגדלים. מערך השירות כולל גם מוקד שמאוייש 24 
בכל  וציוד  עזרים  שרות שמוכרות  ושלוש משאיות  שעות, 
מערכות  עם  הצאן,  בענף  גם  נוכחים  אנחנו  הארץ.  אזורי 

חליבה ופדומטרים.”
על פי נתונים שמציגים אנשי SCR, נכון להיום יותר מ- 11 

מוצ החברה.  במוצרי  שימוש   עושות  בעולם  פרות  ומיליון 
ובין  SCR משווקים ברחבי העולם בערוצי הפצה שונים  רי 
לקוחותיה נמנים ספקי הפתרונות המובילים בעולם בתחום 
החליבה : De Laval השבדית ו- Lely ההולנדית. עוד נמסר 
בהיקף של  הכנסות  2011 עם  סיימה את שנת  כי החברה 
כ- 50 מיליון דולר, זאת לאחר צמיחה של 40% בהכנסותיה 
לעומת השנה הקודמת. החברה מעסיקה מעל 200 עובדים. 
בשנת 2009 נכנסה קרן טנא, בראשות ד”ר אריאל הלפרין, 

כשותפה בחברה, ורכשה 20% מהמניות.
משהו  של  בנייה  במהלך  אנחנו  אורנית,  אומרת  “לסיכום, 
גדול. לקראת בניית המותג בדקנו את המיצוב שלנו בשוק, 
SCR נהנים משם טוב, כמוצרים אמיו  וראינו שהמוצרים של
ונים ומדוייקים. התפקיד שלנו הוא לתת לרפתן את כל המי
ודע שהוא צריך – ובזמן. אני כמנהלת שיווק קובעת את המ

והלוגו החדש,  ואת השקת המותג  סרים, השפה העיצובית 
שיעבירו את המסר העקבי שלנו – בישראל בכל חלק של 

העולם שאנו פעילים בו – למגדלים.”
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ברפת של משפחת קליין במושב בארותיים מיישמים את כל החידושים הטכנולוגיים 
והאחרים בענף, ועוקבים בדאגה אחרי מה שקורה במשק החלב, בפרט במגזר 

המשפחתי

בן  מכסה,  ליטר  מיליון   1.5 מעל  עם 
ממשיך ומיקום מצויין, משק קליין יכול 
של  לדוגמא  רפת  משק  להוות  היה 
עם  עם  בשיחה  אך  המושבי.  המגזר 
האב מנחם והבן אריק אני מוצא, בצד 
עמוקה  דאגה  גם  ההשגים,  על  גאווה 

לגבי העתיד.
בארותיים,  במושב  הרפת  במשרד 
57 בין צומת השרון  שנמצא על כביש 
עוסו חבר  ועוד  קליין  אריק   ,6  לכביש
קים בהתקנת רצועות עם מדי פעילות 
משו קליין  רפת   .SCR תוצרת  צוואר 
לפי ניסוי”  כ”אתר  שנים  מזה  ומשת 

כמובן  הוא  והמכון  תוחים של החברה, 
של SCR. מאוחר יותר יתברר שהם גם 
מנסים לצאת מהנוסחה השגרתית של 

.cross breeding ההזרעות, לכיוון של

את הרפת הקים הסבא ארנסט קליין, 
עולה חדש מהונגריה, בשנות ה50. כיום 
 1.6 145 פרות, עם מכסה של  יש בה 
מיליון ליטר, הכוללת כבר תוספת של 
זכו היו  לה  מהשנה,  ליטר   90000 -כ
יותר  כרפת משפחתית שמייצרת  אים 
השנתית  התנובה  ליטר.  מ700000 
ליטר   11,000 מעל  היא  הממוצעת 
ואריק,  מנחם  עובדים  ברפת  לפרה. 

וושני תאילנדים שעוזרים בעיקר בחלי
בות. את הבליל הם קונים ממרכז מזון 
באמץ, שגם מחלק את המזון באבוסים 
לכל  אחידה  היא  המנה  שלו.  בכלים 
הפרות, על פי מה שמרכז המזון מכין.

קליין  משפחת  של  בסככות  הפרות 
בעדר  מהממוצע  יותר  קטנות  נראות 

וסימ יפים  עטינים  ולרובן  והישראלי, 

החום,  ושם מבצבץ הצבע  פה  טריים. 
השולט.  השחור-לבן  רקע  על  בולט 
קליין  משק  נעזר  ההזרעות  בתכנון 
“גנטיקה  בחברת  האחרונות  בשנים 
על ההחלטה  דרור.  דוד  איכותית” של 
קליין:  מנחם  מספר  להכלאות  לעבור 
“נסעתי לפני 20 שנה לצרפת ולהולנד, 

וופתאום ראיתי פרות אחרות, עם עטי
ונים אחרים. אחרי הנסיעה הזאת הש

תכנעתי שצריך לעשות משהו.” 
 crossאריק מספר: “התחלנו להזריע ב
לקחנו  שנה.  כ-15  לפני   breeding
בעיקר זרמה של מונביליארד והזרענו 

לה תנובה, במטרה  גבוהות  פרות  ובה 
עלות את שיעור השומן והחלבון בחלב. 
עבדנו עם יוסי לידסקי, ואז הצטרף דוד 
שהביא  זה  והוא  שלו,  הידע  עם  דרור 
את נושא בחירת פרים שמשפרים את 
תכונות המשנה. השותפות איתו היתה 
חשובה, כי לא היה בארץ הרבה ניסיון 
בתחום. המשכנו במספרים לא גדולים, 
כשאנו מקפידים להזריע רק פרות ולא 
עגלות כדי לא לגרום להמלטות קשות. 
דוד דרור היה זה ש”גילה” את הפרים 
NRF, והמליץ לנו להשתמש בזו  מגזע
ורמה שלהם, גם לעגלות. עבדנו בזהי

רות ולא במסות. די מהר למדנו, שכדי 
לקבל מספר נתון של ולדות מהכלאה, 
נניח 30, צריך לקנות יותר זרמות כי הרי 
חלק מההזרעות אינן מצליחות, ונולדים 
היקף  את  הגדלנו  בהדרגה  עגלים.  גם 
עד   ,NRFב ראשון  דור  של  ההזרעות 
זו,  בצורה  הוזרעו  למצב שרוב הפרות 

וחלק מהF2, הדור השני, גם כן.
ומהן המסקנות? 

דברים  יש  מעניין.  זה  “אלף,  אריק: 
שאתה רואה מייד: המלטות קלות יותר, 
אחרי  מחלות  פחות   – שורדות  עגלות 
יותר  הזרמה   – שני  מצד  ההמלטה. 
יקרה, וההזרעה בה לא כלולה בשרות 

רוצים להשקיע,
אבל חוששים

| מאת: עלי קדם | 

מנחם קליין. אריק קליין. 
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של שיאון”.
גם  היום  השתפרו.  “העטינים  מנחם: 
שיאון שמים יותר דגש על נושא העטין, 
שלאורך  אחרי  מאוחר,  התעוררו  הם 
זמן התמקדו כמעט רק בייצור החלב. 
לפני  הגנטיקה.  את  לשפר  זמן  לוקח 
מיוון  מגדלים  פה  היו  שבועות  מספר 
שהעטינים  העירו  הם  וגם  ומתורכיה, 
טובים,  אינם  כאן  ברפתות  ראו  שהם 
עטינים  עם  חולבים  אנחנו  איך  ושאלו 

שכאלה. “ 

וייצור החלב?
אריק: “זאת כמובן השאלה שמעניינת 
את הרפתנים בארץ, והמדד הכי חשוב 
אצלנו בישראל. ובכן, קצת קשה לומר. 
בתנובה  התקדמנו  שלא  להיות  יכול 
כמו אחרים, אבל מדובר בהבדלים לא 
מובהקים, אם בכלל. אם היתה פגיעה 

בתנובה – היא היתה מזערית.”
אריק  השנה  פברואר  מחודש  החל 
הכשרה,  שעבר  לאחר  בעצמו,  מזריע 
את  ומשפר  בתחום  ניסיון  צובר  והוא 
התוצאות. למשק קליין יש מיכל זרמה, 

ואותה הם קונים משיאון ומגנטיקה אי
של  הפחד  את  מבינים  “אנחנו  כותית. 
הממסד, מוסיף אריק, אבל למה שלא 

מזרי עם משקים שכבר  איתנו,  ויישבו 
cross breeding, ויעשו דיון רציו בעים 
וני. אנחנו מוכנים להיות שותפים לבדי

קה, ולבניית הנושא. בכל מקרה, טיפוח 
לוקח הרבה זמן, עניין של שנים, זו לא 

סככה שמוסיפים לרפת.”
עבדו  הם  אותם,  מבין  אני   “ מנחם: 
בצורה מסויימת, ופתאום בא דוד דרור 
ו”מבלבל את המוח”, אבל כנראה שהוא 
השפיע, כי דברים שהוא דיבר עליהם - 

היום מוטמעים במערכת”. 

מנהלים ביחד
שאלתי את אריק מה מושך היום בחור 
הקשיים  רקע  על  לרפת,  לחזור  צעיר 

המשך  כדור  הצעיר  הדור  את  להביא 
לענף. “חזרתי לענף קצת אחרי הצבא, 
הוא נזכר, אבל קשה לי לומר מה גרם 
כנראה  שלי  הילדים  אופן,  בכל  לכך. 

כבר לא ימשיכו כאן”. 
על השאלה איך מתחלקות סמכויות 
למה,  אחראי  ומי  שניהם  בין  הניהול 

ומנחם עונה בחיוך: “הוא מתעסק בדב
רים הקטנים ואני בגדולים... אבל דברים 
גדולים אין פה בכלל. האמת היא שאין 

פה מנהלים, אנחנו עובדים ביחד.”
עוד  התחיל   SCR חברת  עם  הקשר 
מנחם  לרפת.  הצטרף  שאריק  לפני 
נזכר: “לפני 30 שנה קניתי מכון חליבה 
של וסטפליה. מדי החלב שלהם עצבנו 
הרבה  והיו  מדוייקים  היו  לא  הם  אותי, 
ממייסדי  אחד  את  אז  הכרתי  תקלות. 
SCR, והבאתי אותו אלינו, ומאז אנחנו 
מעין רפת ניסוי שלהם, והם עושים פה 
זאת  אומר  אני  אבל  רוצים,  שהם  מה 

כמובן ברוח טובה.”

־מהי דעתכם ועמדתכם על מה שקו
מתווה  על  הוויכוח   – בענף  היום  רה 
לוקר, הקמת אגודה נפרדת לרפתנים 

מהמושבים?
אריק: “שיתוף פעולה )עם הקיבוצים( 

וצריך להיות טוב לשני הצדדים. למוש
בים היתה הרגשה שלא הקשיבו להם 
ושלא היה ייצוג נאות. מה שארנון אושרי 
אמר זה שצריכים לשתף אותנו. על זה 

והיה הכעס, ועל כך שכל ההוצאות הנו
ספות נופלות עלינו ישירות. “

מהמגד חלק  במושב,  “כאן  ומנחם: 
לים רוצים למכור את המכסות. אני לא 
אם  הללו.  למכסות  קונים  שיהיו  בטוח 
יאמצו אצלנו את הכוונה שיש באירופה 

ולהפחית בהדרגה את כל משטר המכ
לאפס.  יירד  שלהן  שהערך  הרי  סות, 
בעיתונים  החלב,  מוצרי  מחירי  בעניין 
כתוב שמחיר הגבינות עלה, אבל אנחנו 

כרפתנים לא קיבלנו יותר כסף.”

אריק: “הבעייה של מתווה לוקר היא, 
שהוא לא בא לתמוך ברפתנים. אנחנו 

הע אבל  ולגדול,  להשקיע  רוצים  וכאן 
תיד לא ברור.”

מנחם: “אנשים פה מסובכים בחובות. 
והסכין יורדת לאט לאט על כולם. ההו

בעצמנו  ואנחנו  וגדלות,  גדולות  צאות 
לא יודעים מה לעשות”.

כדוגמא להוצאות שמעיקות מאוד על 
תחשיב הרווחיות מביא אריק את נושא 

והטיפול בזבל. “בחו”ל, ששם מי התה
ום יותר גבוהים מאשר אצלנו, מתירים 
לשים זבל בשדות ללא הגבלה. אנחנו 
פינוי  על  לשנה  ש   60,000 משלמים 
זבל למדב”ח. עכשיו מדברים על מתקן 
מט”ש מיוחד למי המחלוב – מי ישלם 

על זה?”

עוב מושב  הינו  ובארותיים 
שיתו אגודה  )ללא  פרטי  ודים 
לתנו המשתייך  בשרון  ופית( 

המושב  שטח  המושבים.  עת 
החקלאיות  האדמות  עם  יחד 
ואוכלוסייתו  דונם,   3500 כ- 
מונה כ1000 נפש. השם נלקח 
“ביר  האזור  הערבי של  משמו 
של  חורבות  שם  על  בורין”, 
בארות מים עתיקות שנמצאו. 
1949 על  נוסד בשנת  המושב 

ומהונ מסלובקיה  עולים  וידי 
בחו”ל  עוד  שהתארגנו  גריה, 
הצטרפו   1956 בשנת  כגרעין. 
משפחות מצפון אפריקה. לכל 
 10 25 דונם –  משפחה הוקצו 
לירקות ו-15 למטעים. בשנים 
המתיישבים  סבלו  הראשונות 
ממחסור במים. כיום המשקים 
ברפת  עוסקים  החקלאיים 
רפתות(,   6 כיום  יש  )במושב 
ועוד.  ירקות  פרחים  לולים, 
ספר  בית  פועלים  בבארותיים 

יל גני  אקולוגי,  לחינוך  וייחודי 
צר כנסת,  בית  ודים, מרפאה, 
מג מקומי,  דואר  סניף  וכניה, 

ומועדון המשמש  רשי ספורט 
בשנות  קהילתית.  לפעילות 
שתי  במושב  נבנו  ה-2000 
הקהילתי  המרקם  הרחבות. 
משו  250 עם המגוון,   חברתי 

פחות, כולל את וותיקי המושב, 
בהרחבות  חדשים  ומתיישבים 

הבנייה של השנים האחרונות.

מרקם קהילתי 
מגוון
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דוֹד  השתחרר  כאשר   ,1959 בינואר 
סדרן  לו  הורה  מצה”ל,  )דֹודֹו(ׂ  בוברוב 
לתורנות  להיכנס  כנרת  של  העבודה 
ברפת. חבר’ה אז לא רצו לעבוד בענף, 
אלא  ברירה  היתה  לא  ולכן  דודו,  נזכר 
ובלבד שלא  לא מקובל,  בצעד  לנקוט 
בניגוד  שכירה.  עבודה  להכניס  נאלץ 
ואצו  לרוב חבריו שסיימו את התורנות 
 - הפרות  בקסמי  נשבה  דודו  לדרכם, 

תקו להמשיך  והחליט  בקסמיו,  וואלה 
פה נוספת, שנמשכת כבר 54 שנים. 

לא עבר זמן רב ומנהל הרפת פרש, 
את  ליטול  הניסיון התבקש  ודודו חסר 
המושכות ולהצעיד את העגלה קדימה. 
העשור  בתוך  עמוק  כשהוא  היום,  גם 

והשמיני לחייו, ממשיך דודו לגלות מעו
לעת,  ומעת  נושא,  בכל  כמעט  רבות 
בעיקר כשיש ‘פנצ’רים’, הוא יורד לבור 

על מנת לעזור לחבר’ה בחליבה. 
24 עמדוו  מכון החליבה של כנרת על
ותיו נבנה אמנם בשנות החמישים ונח

שיפורים  בזכות  שורד  אך  למיושן,  שב 
דנים  כעת  השנים.  במהלך  בו  שנעשו 
חליבה חדש  מכון  בבניית  ראש  בכובד 
ש”ח,  מיליון  כ-3  של  כבדה  בהשקעה 
ודודו כבר לא בטוח אם יספיק לחלוב 

שם...
לט יוצאי  להורים  בכנרת  נולד  ודודו 

ביה ואת כל שנותיו ‘בילה’ בקבוצה. גילו 
)75( לא ניכר בו כלל, למרות שהשפם 

להש ואם  במקצת,  האפיר  והאורגינלי 
מופת  דמות  ישראלי,  ולאהרוניק  וות 
הרי  ה-90,  את  עבר  שכבר  כינרתית, 
אני  ‘בהיסטריה  צוציק.  שבוברוב ממש 
אני  כאשר  דודו  מתנצל  חלש’,  קצת 
של  הראשונות  השנים  על  אותו  שואל 
זה  בוודאות  יודע  שהוא  מה  הרפת. 

ושהרפת האורגינלית נבנתה עוד בתקו

ופת חצר כנרת,לפני כל בית אחר בקי
בוץ. והמבנה הראשון, רפת א’, שנבנה 
– כבר במקומו החדש של הקיבוץ, מאז 
עומד  אירופאי,  דגם  פי  על   -  1927
על תילו עד עצם היום הזה. “ב-1953 

נב דודו,  מתאר  ירח,  וכשנכנסתילבית 
נתה סככה החולבות הראשונה על פי 
דגם קליפורני וכן מכון החליבה. הרפת 
חולבות   170 מנתה  ימים  אותם  של 
עם תנובה שנתית ממוצעת של 6,000 
ליטר לפרה, כאשר חצי מיום העבודה 

מוקדש לחליבה.”

התנ”ך של מוריסון
מחוץ  שנבנו  הראשונות  הרפתות 

ולחצר כנרת היו לא יותר מגג וכמה אבו
סים, אבל היה זה שיפור דרמטי למדי 
מאמין  היה  מי  שבחצר.  לזו  בהשוואה 
שיובל שנים אחר כך ישמשו אותם גגות 

ליצירת חשמל סולארי עבור  ראשונים 
חברת החשמל...

במב שינוים  נעשו  השנים  ולאורך 
יחסית לפרה, אבל  רווחה  נים שהביאו 

החצ את  בזבל.  שוטף  טיפול  והצריכו 
שר בולדוזר  כאשר  ריפדובקש,  ורות 

אל  הזבל  ערימות  את  מוציא  שראות 
האווירה  לשדה.  ומשם  לסככות  מחוץ 
הפסטורלית סביב הרפת מושכת אליה 
גם היום עופות מים )מגלנים( המגיעים 

למ היישר  הסמוכות  הדגים  ומבריכות 
עצרות, שם יתענגו על מזון טבעי ונטול 

שומנים. 
וברבות הימים, לאחר שהפרות התבס

סו ‘בשיכונים החדשים,’ הבינה הנהלת 
המשק שלא די בנתונים גולמיים של כל 

ופרה ופרה, וכי יש צורך בדו”ח תמחירי
של ממש שישקף את ביצועיו של הענף 

ונמשכת שיירה -
סיפורה של רפת כנרת

| מאת: אבנר רון | 

המיתולוגית,  הרפת  גם  ואיתה  שנים,   100 חוגגת  הירדן  שבעמק  כנרת  קבוצת 
נוסטלגיה,  סיפורי  הרבה  לצד  לחייו.  השמיני  בעשור  כבר  בה  ההמשך”  ש”דור 
יחידה  גאוות  ומעניקה  ענף מרכזי בחקלאות המקומית,  היום  עד  הרפת מהווה 

לחברים 

פת אלף - מבנה הרפת 
הראשונה 

צילום: אבנר רון
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מאחר  תורפה.  נקודות  על  גם  ויצביע 
)אחיה של  יעקב ספיר  ושותפו לצוות, 

הי הדיר עצמו מרוב  ז”ל(  ונעמי שמר 
ולאחר  מקומו,  את  דודו  מילא  שיבות, 
שהבין דבר או שנים בתמחיר, התברר 
לו שביצועי הרפת הרבה פחות טובים 
נמצא  הענף  וכי  כולם,  שסברו  ממה 
הירק,שהיו  וגן  הבננות  מאחורי  הרחק 

אז שיאני הרווחבכנרת.
לעובי  יותר  עמוק  שנכנסתי  “ככל 
שאומנם  הבנתי  דודו,  אומר  הקורה, 
אנחנו עובדים קשה כמו חמורים, אבל 
נרשמו  הלקחים  מים’.  ‘טוחנים  בעצם 

והופקו ויושמו, ובשורה התחתונה ביצו
עי הרפת עלו מאז באופן עקבי, והיום 

שלושה  כ-  על  הרווח  שורת  עומדת 
מיליון ₪.”

בענף,  דרכו  שבתחילת  נזכר  דודו 
כחמישים  על  ביונקים  עמדההתמותה 

ואחוז, ומחמת הבושה והצער, עזב איש
היונקים את הענף ודודו התבקש למלא 
צנע  היה  תקופה  ”באותה  מקומו.  את 
בחלב  ולכן הפסקנו להשתמש  בארץ, 
להגמעת עגלים ועגלות, וכתחליף נתנו 

שנ ארה”ב,  תוצרת  חלב  אבקת  ולהם 
כתוצאה  כסף.  אין  חינם  ארצה  שלחה 

דרמ ירידה  חלה  באבקה,  ומהשימוש 
וטית בשיעור התמותה, מה שהביא לע
ולייה משמעותית בכמויות החלב ולשי

לנסות  היה  פור הרווחיות. הצעד הבא 
להוזיל את מחיר מנת המזון. חיפשתי 
צירופים שונים ומשונים כמו תפוחי עץ, 
כותנה.הכל  אוגרעיני  תפוזים  קליפות 
משום  ותעייה,  ניסוי  של  בדרך  נעשה 
שלא היה מחשב וגם לא מדריך הזנה, 
באופן  החישובים  את  לעשות  ונאלצנו 
ידני ולסמוך על המזל. למען הסר ספק 
נעזרתי גם בספרו של תזונאי אמריקני 
יעקב  בידי  )תורגם  מוריסון  בשם  ידוע 
עצמון( שעבור רפתנים רבים היה ספר 
והידע  מוריסון  תנ”ך.בזכות עצותיו של 
אחרי  הצלחנו  כנרת,  ברפת  שנצבר 
מאמץ לא קטן להוזיל משמעותית את 

כיום רפת כנרת היא “אימפריה”, עם כ400 חולבות, 4.5 
מיליון ליטר מכסה ותנובה ממוצעת של כ-10,500 ליטר 

לפרה. ההתחלות כמובן היו יותר צנועות.
בארכיון של קבוצת כנרת שמור מקום של כבוד לענף 
הרימו  לא  הקשים  התנאים  שלמרות  ולמקימיה,  הרפת 
ידים. בעזרתו של יעקב מלמד– גם הוא כמו דודו בוברוב 
מספר  ליקטנו   - כנרת  של  הראשונים  המחזורים  מבני 

סיפורים ותמונת מאותם הזמנים. 
לאסתר מלמד ז”ל שמורה זכות ראשונים. אסתר היתה 

להי להיכנס  זכתה  ואף  כנרת  של  הראשונה  והרפתנית 
כל התהילה המקומי, על אף התנגדותו הנחרצת של בן 
קבוצת  “אבי  שכונה  השנייה  העלייה  איש  ישראלי–  ציון 

כנרת”.
מאיר ואסתר מלמד, שנמנו על חלוצי העליה השלישית 
וילנה”.שנו ל”קבוצת  חבריהם  עם  ארצה  הגיעו   )1920(
תיים סללו כבישים ואז ביקשו להתיישב בהר כנרת. בסופו 

ושל דבר הסכימו להצטרף לקבוצה, אך בתנאי שיצטר
1922 פנתה אסתר  ולא כפרטים. בפסח  פו כקולקטיב 
מלמד לבן ציון ישראלי וגילתה את אוזנו,שחלום חייה הוא 
לכך  הוכשרה  וכי  פרות,  ולחלוב  בקיבוץ  רפתנית  להיות 
בארץ מולדתה. בן ציון התנגד בחריפות, ונימק זאת בכך 
‘ואת  שמי שרפתן בקיבוץ אין לו משפחה ואין לו ילדים 

וצריכה לבנות את משפחתך’. עיקשותה של אסתר הש
תלמה לה בסופו של דבר, והיא זכתה למה שאף אשה 
נכנסו לרפת נשים  בכנרת לא זכתה לפניה. בעקבותיה 
החליטו  אחדות  שנים  כעבור  לחליבות.  בעיקר  נוספות, 
אנשי כנרת לעלות לגבעה, וכפי שהיה מקובל, קודם כל 
את  לקחו  לאנשים.  כך  אחר  ורק  החיים  בעלי  בנועבור 
אנשי הכשרת קיבוץ אפיקים לעזור בבניית רפת א’, ואת 

והפרות ושאר בעלי החיים התחילו בהדרגה להעביר מה
חווה לגבעה. 

באותם ימים היתה אסתר מלמד משרכת דרכיה שלוש 
פעמים ביום מהחצר לגבעה לחלוב את תריסר הפרות 
הניידות,  החליבה  למכונות  הסתגלו  שלא  הדמשקאיות, 
ולאחר שסיימה היתה מנקה את המכון, מעלה את הירק 
לאבוסים, מקרצפת את תעלת הזבל ואז חוזרת הביתה 
את  אמא  גמרה  יעקב,  בנה  מספר   ,1928 “בקיץ  לנוח. 
את  מעירה  ואז  החצר  לכיוון  מתגלגלת  הבוקר,  חליבת 
אבא ואומרת לו: מאירקה, אני חושבת שאני צריכה ללדת. 

מאירקה מעיר שני בני דודים )בהם מאיר ספיר, אביה של 
נעמי שמר( שירתמו צמד פרדות כדי להסיע את היולדות 
החולים.  לבית  ומשם  העמק  רכבת  את  לתפוס  לצמח 

נוסעים לעבר גשר העץ של דגניה, לפתע שו והשניים 
מעים את צפירות הרכבת. יוסף רץ דרך השדות, נעמד 
ומצווה על הקונדוקטור  על המסילה עוצר את הרכבת 
להמתין, כי יש יולדת בדרך. מעלים את היולדת, מגיעים 
לתחנת עין חרוד ומשם צועדים רגלית לבית החולים ליד 

ואומ יוצאת המיילדת  ומעין חרוד. אחרי מחצית השעה 
רת לאבא ‘מזל טוב, נולדה לך בת’. מאיר מבקש לראות 
את היולדת אך האחות אומרת שעדיף שייחכה, כי אולי 
יוולד עוד משהו. כעבור חצי שעה מגיעה המיילדת פעם 
נוספת ואומרת: ’מזל טוב אבא, יש לך גם בן’. ואז חגיגה 

וגדולה, עולים חזרה על רכבת העמק וכעבור שבוע מגי
עה אסתר עם שני תינוקות על הידיים”.

כולנו, חמשת הבנים של אסתר ומאירקה, נולדנו וגדלנו 
אמא  כיצד  לראות  הולכים  מלמד;  יעקב  מתאר  ברפת, 
שופכת את דלי החלב לספראטור בעוד אנחנו יונקים את 

השמנת מהצינוריות.“
ובין השמות הבולטים של אותה תקופה: מאיר זקס המכו

נה יוז’יק שהיה רפתן אקולוגי, מהראשונים בארץ; מאיר פנס 
הדורשות;  על  והאחראי  כנרת  רפת  של  הראשון  המנהל 
יקה, קפדן במיוחד שהכל אצלו היה מבריק  מקס- רפתן 
ההמתנה  לחצר  מוזיקה  השכיללהכניס  שגם  היסוד,  עד 
את  שיסד  מנצר  ראובן  חלב;  יותר  שיתנו  כדי  הפרות  של 
ההזרעה המלאכותית )בכניסה לבית ירח מצוי מבנה עגול 
ששימש פריה באותם ימים(. הדור הבא של הרפתנים כלל 
את יענקלה ספיר שפרש לא מזמן מטעמי בריאות, שולם 

מלמד ודודו בוברוב שממשיך אתהשרשרת עד היום. 
“הכנרתים נחשבים ‘עם קשה’, מודה יעקב מלמד, ולכן 
לא כל כך אהובים בעמק, בלשון המעטה; אבל משמעת 
זו משמעת. בעת משבר, החליטה האסיפה עוד  אצלם 
בטרם מלחמת השחרור, שכל בן משק חייב לתת שנה 

ניי נכנסו מכונות חליבה  וחליבה ברפת. באותה תקופה 
ודות, שאומנם זירזו את החליבה, אבל היה קושי רב להת

נייד מפרה לפרה עם כדי מתכת כבדים ששקלו 30 ק”ג 
האחד. בהגיע תורו של אהרוניק ישראלי, בנו של בן ציון 
ונהג משאית, הוא העמיד את האוטו במרכז החצר, הניח 

שתי אבנים שלא ידרדר, והלך לעבוד שנה ברפת.”

רפת כנרת - מאה שנות ותק ונסיון

יעקב מלמד. צילום: אבנר רוןדודו בוברוב. צילום: אבנר רון
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שעלינו  היתה  והתוצאה  המנה,  מחיר 
ליגה והפכנו לאחת הרפתות המובילות 

מבחינת רווח לליטר ותנובה לפרה.”
דודו, היתה תח ו“לאורך שנים, אומר 

רות בענף הרפת מי מגיע להכי הרבה 
ודבק בכך גם  חלב. אני אמרתי תמיד, 
היום, שאותי לא מעניין חלב אלא כסף, 
לא  רווח  תוספת  נותן  דבר שלא  ושום 

עושים. נקודה.”

סרט דוחה חליבה
בעש דודו  שצבר  הרב  הניסיון  ואת 

אפשר  אי  כרפתן  עבודתו  שנות  רות 
אין  הצעירים  וליורשיו  ממנו,  לקחת 

ואלא להתפעל מהאיש ומתרומתו היי

ונסיונו העשיר,  גילו  חודית לענף. חרף 
)על  בחצי משרה  לעבוד  דודו  ממשיך 
הנייר בלבד...( שכוללת טיפול תרופתי 

מחש ליונקיה,  דאגה  חולות,  ובעגלות 
בות על עתיד הרפת וייעוץ למנהל )רון 
שבהם  מהתחומים  אחד  בכל  כנרתי( 
הוא בקיא. בשנים בהן יושמה הרפורמה 
במשק החלב, מספר דודו, נבנוב כנרת 
ארבע סככות חדשות, וכעת עומדת על 

והפרק בניית מכון חליבה חדיש ומודר
ני, כאשר הנחת העבודה היא שביום מן 
הימים תגיע רפת כנרת ל-1000 ראש 

חולבות. 
אין  יצירתי  ראש  יש  שלדודו  כך  על 

ומחלוקת אפילו בכנרת שסועת המח

ותעיד הדוגמה הבאה: כאשר  לוקות, 
קיבל לידיו את ניהול הרפת, שבר את 
משק  שבני  לכך  להביא  כיצד  הראש 
לא יברחו לו מהענף. מאחר וויתור על 
הסרט השבועי נחשב בעיני הצעירים 
והביא  משמעותית  תנאים  להרעת 
דודושאין  החליט  מוחות’,  ל-’בריחת 
והגה  בקיר  הראש  עם  ללכת  טעם 
בו מוקרן הסרט  רעיון חדשני: בערב 

תחי את  דוחים  כלל(  בדרך  ו)שלישי 
מס הסרט  בה  החליבהלשעה  ולת 

נשכרים.  הצדדים  כל  יצאו  וכך  תיים, 
דודו  פתר  השבת,  חולבי  בעיית  את 
יצירתית: בגיבויו של  בדרך לא פחות 
סדרן העבודה הנהיג תורנות של שני 
רפתנים מנוסים בתוספת תורן מענף 
העומס  על  מאוד  שהקל  דבר  אחר, 
עבודה  של  זליגה  ומנע  אחד,  מצד 

ימים לחצ ושכירה, שנחשבה באותם 
ויית קו אדום. בינתיים הקו כבר הנח

הקבועים  העובדים  לצד  והיום,  צה, 
והדור הצעיר של ילדי בית ירח ישנם 
שמועסקים  תאילנדים,  מספר  גם 

בעיקר בחליבות. 

מתי תפרוש?
דודו: כל זמן שרוצים אותי ואני יכול- 
השם;  ברוך  הבריאות?  בענף.  אשאר 
אם אתה קם בבוקר ולא כואב לך שום 
דורי  בני  אצל  מת!  סימן שאתה  דבר- 
בכנרת העבודה היא ערך עליון, ובן אדם 
לא  לעבוד מרגיש  בגיל שלי שלא קם 
טוב. למרות הגיל והנסיון, אני לומד כל 
מאוד  פתוח  ואני  חדשים  דברים  הזמן 

לשינויים, בעיקר בתחום ההזנה.

מכונת חליבה ניידת. 
צילום: התמונה באדיבות 

ארכיון כנרת

אסתר מלמד.
צילום: התמונה באדיבות ארכיון כנרת
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ד“ר צח גלסר )41, נשוי 2+ מקיסריה( 
הוא חוקר ורועה עזים. הוא יכול לדבר 
איתכם שעות על מחקריו בתחום ועל 
ידע  של  בתיבול  הכל  שמופק.  החלב 
ראש  ירים  הוא  לפתע  ועשיר.  נרחב 
בחוף  קרטיבים  מוכר  שמזכיר  ובקול 
יצעק "אהההה-אההה" כדי להחזיר את 

השליטה על העדר. 
ו"אם אתה לא אוהב, לא כדאי לך לה
לה יכולות  "הן  מסביר.  הוא  שם,“  ויות 

חיה  זו  בשנייה.  הסעיף  את  לך  עלות 
תרצה שהיא  דווקא.  לפעמים  שעושה 

ותלך משם. לא, היא תלך מכאן. קרא
ימות  אלימה.‘  בלתי  ’התנגדות  לזה  תי 

העולם והיא לא תזוז.“

בן  גלסר,  שד“ר  לבשר  שמחים  היינו 
ה,-41 הביא את האהבה לעזים מהבית 
במושב, אבל להפתעתנו הוא יליד רמת 
גן שבילדותו לא חלם בלילה על יציאה 
להתערבב  אבל חשב שכדאי  למרעה, 
פרטנרית  לו  נראתה  והעז  הטבע  עם 

מצוינת לחיים. 
לחקלאות  בפקולטה  למד  גלסר 

להכ לקורסים  לצרפת  יצא  וברחובות, 
נת גבינות, רעה שם עדרים. ידע שהוא 
רוצה להקים בארץ חווה והיה צריך ידע 

וכסף. שני הדברים האלה לא היו לו. 
דרמטית.  מפנה  נקודת  באה  ואז   
-1980 שריו בברמת הנדיב השתוללה 
פה גדולה ובקרן רוטשילד ניסו למצוא 

ודרך למנוע את המכה הבאה. הם הח
ליטו להיעזר בעזים. העז מגיעה לשטח 
שלה.  בארוחות  אותו  וגוזמת  הירוק 
שמונעים  בחורש,  מרווחים  יוצרת  היא 

מהאש להתפשט בדליקה. 
 "רואים את התוצאות בתצלומי אוויר,“ 
שדה  בין  הבדלים  "יש  מספר.  גלסר 

לה יכול  לא  אני  ובלעדיו.  רעייה  ועם 
נמנעת,  הייתה  בכרמל  שהשריפה  גיד 
היה  שבו  במקום  עבדתי  בצרפת  אבל 
כביש ונשרפו ארבעה כבאים, כמו כאן. 
ינקה  ביקשו שהעדר  הם  האסון  אחרי 
אם  האספלט.  של  צד  מכל  מטר   50

תפרוץ שריפה, אז יהיו דרכי גישה.“
וגלסר הפנה אותי לחוק "העז השחו

צח - חלב 

| אייל לוי 
 צילומים: יוסי אלוני   | 

עז זו חיה שעושה לפעמים "דווקא", אבל מצד שני היא אחלה פרטנרית לחיים



45 הרפת והחלב יוני 2013

רה" שיצא בכנסת ב.-1950 בין סעיפיו 
ונכתב: "לא ירעה אדם עזים באזור מיו
סגור, כמשמ יער  באזור  או  ליער  וחד 

הזה  לחוק  היערות.“  בפקודת  עותם 
עדרי  של  בהיעלמותם  גדול  חלק  היה 
העזים. אף אחד לא רצה להתעסק עם 
עדרים  ועם מפקחים שהחרימו  החוק 

שיש  - עזים  כבר  אם  קנסות.  ווהטילו 
תזפו בדיר ולא יזוזו. אז הביאו עז לבנה 

משווייץ כדי שתספק חלב ותנוח. 
להחזרת  הלוחמים  בין  הוא  גלסר 
עם  יחד  פעם.  כמו  לחורש  הרעייה 
שיש  להוכיח  מנסה  הוא  וולקני“  "מכון 

ואפשרות לגדל עדר שגם ישתלם כלכ
לית. בכל זאת, העז שבדיר מפיקה פי 

ושניים חלב מזו שבמרעה וגם כאן אנח
קטנות.  יחסית  כמויות  על  מדברים  נו 
ארבעה ליטרים ביום מול שניים בלבד, 
כשלשם השוואה פרה ברפת מעניקה 

בין 40 ל-60 ליטר. 
 אבל היתרון של עז המרעה, לדברי 
שלה  החלב  באיכות.  טמון  גלסר,  ד“ר 
עשיר בשומן ובחלבון. "הגרף של חלב 
אבל  בביקוש,  הזמן  כל  עולה  העזים 
המגדל,“  לא  זה  כסף  שמרוויח  מי 
ליטר  קונה בסופר  "אתה  הוא מסביר. 
ואילו מאיתנו קונים בשלוו ב-15 שקל 
שה שקלים וקצת. אנחנו רוצים להוכיח 
וצריך  איכותי  יותר  שמייצרים פה חלב 

לקבל עליו תמורה.“
ו  גלסר ניסה פעם לייצר גבינות בעז

רת הידע שרכש בצרפת. שיווק ליקבים 
שהן  לו  אמרו  הפסיק.  אבל  ומסעדות, 
טעימות, אבל לדבריו הוא לא הוא איש 
מכירות. תנו לו להתעסק עם עזים נטו. 

ויוצא למרעה פעם בשבוע בגלל התחיי
ובויות למחקריו. בשאר הימים שני עוב
דים ומתנדבים אחראים על המערכת. 

 "המרעה זה המקום הכי טוב להיות 
בו,“ גלסר משוכנע. "אני אוהב עזים כי 

יתחנ הן  שעתיים  במשך  דוגריות.  והן 
הן  מפחדות,  הן  ואם  אותן  שתלטף  נו 
יברחו כאילו שאתה בא לשחוט. אין להן 
והיפות  מכוערות  המכוערות  מסכות. 
יפות. פעם אישה באה לפה, ראתה עז 
עם עטינים נמוכים ושאלה: ’למה היא 
נראית כך‘? אז עניתי: ’אני שואל אותך 

על שלך‘? זה מה שיש.“
  גלסר מתחיל לעשות לנו היכרות עם 
האלפיני,  התיש  מייקל,  את  יש  העדר. 
מנהיג החבורה שכבר שבר לפיני, תיש 
אחר, איזו קרן בקרב על השליטה. יש 
יונית  את  למישהו  שהזכירה  יונית  את 

ולוי. יפה, שלא תחשבו. היסטריה, הפ
אחת  "אם  היסטריה.  הבת של  חדנית. 

הפשק את  לראות  צריך  אתה  ומתה, 
בסגנון  גלסר.  אומר  שנכתבים,"  ווילים 
המלטות  כשיש  ראשנו.‘  עטרת  ’נפלה 

זה אושר.“
מספר.  הוא  ברורה,“  היררכיה  "יש 
רבות  רואה שתי עזים  "לפעמים אתה 

בי שינויים  למה?  מפסיקות,  וופתאום 
חסי הכוחות.“

והבנתי שהגיע הזמן לחזור לדיר כשא
חת מהעזים החלה ללחך לי את הג‘ינס. 
גלסר אם  ד“ר  חזרה שאלתי את  בדרך 
"זי ודבש.  זבת חלב  ואנחנו באמת ארץ 

תים, שמן, דבש וחלב עזים היו פה אלפי 
שנים והם יישארו,“ הוא משוכנע. "אולי הם 

לא תמיד יהיו רווחיים וזה מה שחבל.“

  למה אתה מתכוון? 
באזור,  ממגדל  לקנות  מעדיף  "אני 
יקר. מעדיף  יותר  זה טיפה  אפילו אם 
כי  גדול,  בסופר  מאשר  מכולת  בחנות 
שם ההכנסה מתחלקת בין כמה כיסים 
ואם פותחים פה סופר ענק וקוראים לו 
אז עדיף שלא  ומביאים מחו“ל,  אורגני 
יפתחו. אם כל אחד יקנה מהשכן, יהיו 
הרבה יותר חקלאים קטנים. אם פעם 
רועה היה יכול לחיות ממאה עזים, היום 
הוא לא יכול לחיות מ.-500 הייתי רוצה 
שגם המגדל הקטן, בסופו של יום, יהיה 

מסודר.“

המקור: מעריב

050-8443251   ,050-8443252
08-8503350 073-7966444

www.projectbar.co.il  :    amnon@projectbar.co.il

ניהול רפתות מקצועי ושילוב של ממשק, ניהול כספי 
ותזונה של הרפת. ע"י עובדי ומנהלי פרוג'קט בר
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נראה כי לאחר שנים רבות של חבלי לידה, היחידה להעברת עוברים התבגרה, 
והיום היא עובדת בצורה המיטבית, ולראייה-  התוצאות המדהימות

צוות  הגיע  העוברים  עונת  בראשית 
מנהל   – פול  )באישור  פוריות  בריאות 
גדול  הרפת( להחלטה לשטוף מספר 
להעלות  במטרה   )10-12( פרות  של 

החל העדר.  של  הגנטית  הרמה  ואת 
העוברים  עונת  בעקבות  באה  זו  טה 
היחידה  המוצלחת אשתקד, התנהלות 

וותוצאותיה. דגש ניתן לבניית בנק עוב
רים לקבלת עגלות עילית בעונת הקיץ. 
לפי  בקפידה  נבחרו  והעגלות  הפרות 

ותובנות של צוות היחידה להעברת עוב
באתר  שנערך  במפגש  שהועברו  רים, 
פודור  אורן  תובנותיו של  ולפי  “שיאון”, 

)רפתן ממושב ניר ישראל(. 
לאר שטיפות  שמונה  בוצעו  ובפועל 

בע עגלות ושלוש פרות )אחת הפרות 
נשטפה פעמיים(. העונה היתה בסימן 

התנסויות: 
נשטו אחת  עגלה  ממויינת   -זרמה 
ממויינת.  בזרמה  שהוזרעה  לאחר  פה 
התקבלו ארבעה עוברים תקינים מתוך 

פרי בטן של שישה. 
השתלה במבכירות - הושתלו שלושה 

שו תורמות  במבכירות משתי  ועוברים 
נות. שתיים התעברו. 

 - בתחלובה  שטיפות  שתי 
פרת עתודה שנשטפה והניבה 

נשט עוברים,  ושנים-עשר 
והניבה  בתחלובה  בשנית  פה 

תשעה נוספים.

תוצאות:
בפ טיפולים  ארבעה  ומתוך 

טובות  תגובות  שלוש  היו  רות 
)ארבו חלשה  ואחת   )12,9,8(
פרי  וללא  צהובים  גופים  עה 
טיפולים  ארבעה  מתוך  בטן(. 
טובות  תגובות  שתי  בעגלות 
ושתיים חלשות. נצפו תופעות 
מוזרות בשלוש מתוך ארבעת 

והעגלות: ציסטה עם שני עוב

רים )שלא נקלטו(, עגלה עם גוף כדורי 
ככל  לשטיפה  )שהפריע  הקרן  בתוך 
גופים  ועגלה אחת עם הרבה  הנראה( 

צהובים ואפס פרי בטן.
וארבעה  שלושים  נשטפו  בסה”כ 
הושתלו  עשר  שבעה  תקינים.  עוברים 
הוקפאו  עשר  ושבעה  חמה  השתלה 
מתוך  אפריל-מאי.  בחודשים  ויושתלו 

וההשתלות החמות נקלטו עשרה עוב
רים )58.8%(.

מסקנות לשנה הבאה:
לבחור פרות בעלות מזג טוב כדי לא 

להפריע להליך הטיפולים.
לנסות  כדאי  יפה,  שהניבה  פרה 
פרות  שוב  לשטוף  לא  שוב.  ולשטוף 

שלא הגיבו.
משפחתיות כנראה חזקה. לא לשטוף 

בנות של פרות שלא הגיבו ולהיפך.
לא לשטוף עגלות אם נראה שמשהו 
חלק  )היו שלשולים  תקין  לא  בקבוצה 

מהתקופה(.
ולא להקל ראש בתנאי הסף של כני

סת פרה לפרוטוקול.
לתהליך  במיוחד  צוות  להכין  חשוב 

)+סידור  הפרוטוקול  על  איתו  ולעבור 
עבודה מראש(.

יתכן כי מתן פרוסטגלנדין כמה שעות 
בשני  נמצא  )כך  מקל  השטיפה  לפני 

מקרים השנה(.

היחידה להעברת עוברים 
בשיאון:

העונה תפקדה היחידה ללא רבב:
המפגשים עברו על מי מנוחות. 

הצוות היה מוכן היטב לכל פרוטוקול. 
היה שיתוף מלא בלבטים ובחששות. 

הבטן  פרי  את  הניבו  השטיפות  רוב 
והמצופה על פי הערכתו של עמוס )מז

מטעם  עוברים  בהשתלת  שעוסק  ריע 
וכאשר  השחלות  מישוש  בעת  שיאון( 
היה הבדל נשטפה הפרה שוב )במקרה 

אחד נשטפו עוד שמונה עוברים(. 
הבריאות  צוות  לבקשת  מפגש  נערך 
של אמיר )מנהל קשרי לקוחות ויחידה 
צוות  שיאון( עם  עוברים של  להעברת 
של שטיפת  התהליך  להסברת  הרפת 
המפגש  לעונה.  כהכנה  זאת  עוברים. 
היה מעניין ומועיל. מומלץ מאוד להפוך 
זאת לחלק מהנוהל על מנת לרתום את 
כלל צוות הרפת הבא במגע עם 

התהליך.
פורום  להקים  לשקול  יש 

ו)“מועדון עוברים”( בו יוכלו מג
לקיים  בנושא  העוסקים  דלים 
להתייעץ  להתכתב,  מפגשים, 

ולהחכים זה מניסיונו של זה.
בתור  אישית,  בנימה  לסיכום, 
מי שעובד עם היחידה להעברת 
עוברים בשמונה עשרה השנים 
האחרונות, נראה כי לאחר שנים 
היחידה  לידה,  חבלי  של  רבות 

והתבגרה והיום היא עובדת בצו
רה המיטבית ולראייה התוצאות 

המדהימות. יישר כוח! 

עונת עוברים ברפת 
שובל נען - סיכום ביניים

| מאת: יובל זהבי, רפת שובל- נען  | 
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מנדוסה  בעיר  נולד  פייגנבאום  רונן 
“העיר  האסאדו.  ארץ  שבארגנטינה, 
מספר,  הוא  צ’ילה,  גבול  על  שוכנת 
הקשר   - הומור  של  עם שמץ  ומוסיף 
תקופה  באותה  פרות  עם  שלי  היחידי 
לישראל  עלה  הוא  הצלחת”.  דרך  היה 
השלמה  לגרעין  והצטרף   1973 בשנת 
לקיבוץ בחן שבעמק חפר. בקיבוץ היה, 
ובמקביל  רפת,  ומרכז  רפתן  היתר  בין 
השלים לימודי מהנדס אזרחי בטכניון, 
שהחל כבר לפני עלייתו לארץ. במקרה 
נביא בעירו” או  רונן התברר ש”יש  של 

ויותר נכון בקיבוצו, שכן הפרוייקט הרא
שון שתכנן מא’ ועד ת’, כולל אדריכלות 
וקונסטרוקציה, היה מכון החליבה בבחן. 
1980 הצטרף לצוות המחלקה  בינואר 
לתכנון של התנועה הקיבוצית, ששכנה 
אז ברחוב סוטין 27 בתל אביב, כתובת 
שהיתה מוכרת לכל מי שעסק בזמנים 

וא חשמל  קיטור  בניין,  בתכנון,  וההם 
מאז,  בקיבוצים.  ועוד,  מטבחים  נרגיה, 
הוא במחלקה, שהפכה  33 שנים  כבר 

ובינתיים לחברת “א.ב. מתכננים”. בהת
וחלה עסק במבני משק שונים כגון לו

לים וחממות, ובמהלך השנים התמקד 
והתמחה ברפתות. כיום שוכנת החברה 

ובקומה השביעית של בית קלקא שב
שכונת מונטיפיורי בתל אביב, לא רחוק 
לא  מזמן  כבר  והיא  עזריאלי,  ממרכז 
עובדת רק בקיבוצים: זוהי חברה גדולה 
תכנון  שירותי  של  מגוון  “סל”  שנותנת 

בארץ ובחו”ל )ראה מסגרת(. 
רפתות  בתכנון  רונן  של  ההתמקדות 

בבי משמעותי  לגידול  במקביל  ובאה 
וקוש, כמו גם בהתקדמות רבה הן בדר

כי הגידול והחליבה ברפת והן בשיטות 
התכנון עם הכנסת המחשוב לכל שלבי 

שההסתד תקופה  “היתה  והעבודה. 
והסוכנות היהודית הקימו  רות הציונית 
ואני  צעירים,  ביישובים  רפתות  הרבה 
מיהל  החל  מהן,  ברבות  מעורב  הייתי 
לרפתות  ועד  בבקעה,  עבור  בערבה, 

ובתוך הקו הירוק. בתקו ובגולן, מעבר 
לאחד  כשהחלו  יותר,  מאוחרות  פות 

הפכו  שתכננתי  הרפתות  רוב  רפתות, 
הצטרפו  שאליהן  קולטות”  ל”רפתות 
אחרים, כך למשל רפת המפלים ביונתן 

ושבגולן, אליה הגיעו הפרות של הקיבו
צים מעגן ואלומות, הן היו מתוכננות כך 

שניתן להגדיל ולהרחיב אותן”.

בחשבון  להביא  צריך  שיקולים  אילו 
כשבאים לתכנן רפת חדשה?

ניתן  שלא  שלמה  תורה  כמובן  זו 
קודם  מילים.  בכמה  אותה  לתמצת 

בין מספר דב וכל, צריך להגיע לאיזון 
המכון  גודל  העתידי,  העדר  גודל  רים: 
בשלב הראשון ובעתיד, גודל הקבוצות 

ו– לא גדולות מדי )מה שיגרום להמת
מדי  קטנות  ולא  לחליבה(  ארוכה  נה 
וברצף החליבה(.  )מה שיפגע ביעילות 
הפקטורים שקשורים לתפעול צריכים 
להתברר לפני שניגשים לתכנון הפיסי 
מזון.  ומרכז  חליבה,  מכון  סככות,  של 
עוד נושא שצריך להסכים עליו מראש 
הוא צורת הטיפול בזבל ובשפכים. אם 
לייצור  הזבל  את  להפנות  היא  הכוונה 
כך  הממשק  את  נתאים  קומפוסט, 
שהזבל יהיה יבש ככל האפשר, כי זבל 
נוזלי מדי יקשה על הכנת הקומפוסט. 
בשורה התחתונה, בשיחות עם הלקוח 
ולהגיע  המרכיבים  כל  את  לשקלל  יש 

א-ב של תכנון רפת

| מאת: עלי קדם | 

כל תכנון מתחיל בשיתוף הלקוח, שבפניו מוצגות חלופות שונות לכל תחום ברפת, 
ויחד איתו מגיעים לפתרון האופטימלי. ריאיון עם רונן פייגנבאום, מתכנן רפתות 

מחברת א.ב. מתכננים
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עם  לפני שמתעסקים  לאיזון תפעולי, 
גבהים ועם שיפועים של מבנים.”

מכון טיפולי
ורונן מרצה על תחום התמחותו בקור

וכן בקורסים  סים למשתלמים מחו”ל, 
וובימי עיון בארץ, בין היתר בקורס למנ

הלי רפת ברחובות. לפני מספר שבועות 
הרצה בפני פורום רפתנים על הנושא 
הרפת  של  והבנייה  התכנון  “השפעת 
בריאות העטין”.  ועל  רווחת הפרה  על 
על הקשר בין הדברים הוא מסביר: “כל 
בריאות  על  משפיעים  התכנון  גורמי 
ועל רווחת הפרה. תנאי המחייה ותנאי 
גורמים קרדינליים בהשגת  השיכון הם 
תוצאות בתחום בריאות הפרה ובפרט 
בריאות העטין. הרפורמה בענף הרפת 
בישראל הביאה הזדמנות – לשפר את 
תנאי הגידול, לשים את הפרה במרכז 

וה הסביבה  איכות  על  שמירה  ותוך 
הבי הרפורמה  דבר  של  בסופו  ומים. 

ואת  החלב,  בתפוקת  לעלייה  גם  אה 
זה אפשר לראות בגרף הביצועים של 
הן  הרפורמה,  מאז  בישראל  הפרות 
בעלייה בתנובה הממוצעת והן בירידה 
כשחלק  הסומטיים,  התאים  בספירת 
לממשק  הודות  נגרם  מהשיפור  גדול 

ירי גם  הושגה  ובונים.  מתכננים  ושאנו 
יונקים,  של  ובתחלואה  בתמותה  דה 
אחרי שיושמה בצורה נכונה שיטת תאי 

ההמלטה”.
ונושא ספציפי שעלה במהלך ההרצ

אה היה מכון חליבה טיפולי קטן )4-6 
בו  הכללי,  המכון  מן  נפרד  עמדות(, 
לפרה  אינדיבידואלי  טיפול  לתת  ניתן 

הח לשיטת  כמובן  מנוגד  “זה  וחולה. 
ליבה בסרט נע, כשרוצים לסיים כמה 
שיותר מהר את החליבה. המכון הנפרד 

ויוצר “חומה” בין הפרות שמקבלות טי
ופול באנטיביוטיקה לבין כל היתר, ומו

נע לחלוטין זרימה של חלב אנטיביוטי 
למיכל. כמו כן, המכון הנפרד מאפשר 

טיפול יותר מקצועי בפרות החולות, וכן 
יש בו חיסכון באנרגיה”. 

רונן “מבלה” 80-90 יום בשנה בחו”ל, 
בליווי פרוייקטים בארצות שונות. הקשר 

ועם לקוחות בחו”ל מתחיל הרבה פע
מר ובהתרשמות  שלהם  בביקור  ומים 

פתות שתוכננו בישראל. “מכון החליבה 
הראשון שתכננתי בחו”ל נבנה באנגליה, 
במשק קרוב לעיר ברמינגהם. המנהל 

לקי שתכננתי  מכון  בוידאו  ראה  ושם 
רוצה”.  אני  “כזה  ואמר:  א,  דגניה  בוץ 
לי  התחוור  באנגליה  ההצלחה  לאחר 

העו בארצות  למכור”  מה  לנו  וש”יש 
בד מתפתחות.  לארצות  במיוחד  ולם, 

רום אפריקה ליד קייפטאון עבדתי עם 
שני אחים חוואים שמשפחתם מגדלים 
פרות מדורי דורות, והם רצו לחדש את 
הרפת שלהם – רפת של 2000 פרות! 
ביותר שלנו עד  אבל העבודה הגדולה 
היום היא הקומפלקס הענקי בוייטנאם, 
שם אנו עובדים בשיתוף עם אפימילק. 
הפרוייקט החל באוגוסט 2009, ומדובר 
בארבעה “אשכולות” של שלוש רפתות 
חולבות  כ2400  רפת  בכל  אחד,  כל 
כמעט   – פרות  אלף  כ-30  הכל  ובסך 
שליש מהבקר לחלב בישראל! זה היה 
אתגר לעבוד במקום שחסרו בו לגמרי 

וה כלום,  היה  לא  לרפתות,  ותשתיות 
הצ מאין.  יש  הכל  לפתח  צריכים  ויינו 

תוכנית  הכין  מתכננים  בא.ב.  שלנו  וות 
שכללה  הראשית”  “התוכנית   – כללית 
תכנון חשמל, מם וביוב, טיפול בשפכים 
או  מומחה  כאן  לנו  כשיש  ובמי שתיה, 

ומומחית לכל תחום. בעבודות עפר וקו
גליל  בחברת  נעזרים  אנו  נסטרוקציה 
פישר  יוסי   – שלהם  כשאיש  הנדסה, 
אחראי  אני  הפרוייקט.  מהנדס  הוא   –
על תוכנית האב, החל מבחירת השטח, 
ותיאום  בשטח,  המבנים  הצבת  תכנון 
בין הגורמים המשתתפים מא.ב. תכנון. 

ואני נוסע לוייטנאם כל חודש וחצי-חו
דשיים, ובשלוש השנים האחרונות כבר 

הייתי שם 18 פעמים!”

הפרה רואה גם שמש
דומה שבתכנון רפתות עולה כל כמה 
טפחות,  היו  פעם  אחר.  טרנד  שנים 
“הסככה  היום  לכיש,  סככת  כך  אחר 

הגדולה”?
מגדלים  שאנו  שהפרה  לומר  צריך 
היום אינה הפרה של שנות ה-70 – היא 
נותנת 30 עד 50 אחוז יותר חלב. פרה 
חלב  ליטר   12000 בממוצע  שנותנת 
אינה פרה שמניבה 7000-8000 ליטר. 
להשקיע  כדאי  יותר  היום  של  בפרה 
על מנת להאריך את חיי הייצור שלה. 
השיטות השונות באו לפתור את בעיית 
עבודה,  בהרבה  כרוך  שהיה   – הריפוד 
כשלפחות  הזבל,  איסוף  ממשק  ואת 
לא  הפרה  רווחת  הראשונות  בשנים 
עמדה במרכז. כשאני התחלתי לעבוד 
היו נהוגות סככות של רפד עמוק, עם 
רוחב אבוס של 4 מטרים, שמשני צדדיו 
סככות ברוחב 7 מטרים, עם שטח של 
6 מ”ר לרפה. גובה פני הקרקע השו  כ
תנה כל כמה שבועות, הפרה בתחילת 
התקופה הרימה את הראש כדי לאכול, 
חלקן  היו  החצרות  הורידה.  כך  ואחר 
בטון.  עם  וחלקן  אדמה  תשתית  עם 
איסוף הזבל,  באו לארגן את  הטפחות 
בתחום  והכל  רביצה,  תאי  שילוב  תוך 
של 7-9 מטר, אך זה לא הצליח כי לא 
את  הביאו  בהמשך  לפרות.  נוח  היה 
בין  הפרדה  מקליפורניה:  “הקוראלים” 
אזור האכילה של הפרות, שמקבל כשני 
שליש מהזבל, שהוא ללא הצללה ולכן 

והזבל אמור להתייבש, לבין אזור הרבי
צה שהוא מוצל. הצל של הגג בשעות 
את  ומגדיל  לצדדים  מושלך  מסויימות 
עדיין  החיסכון  מגמת  הרביצה.  שטח 
שלטה, והמקום היה צפוף מדי לפרות. 
במקביל תוכננו מספר רפתות כ”סככת 
לכיש” – רצף של גג מעל לאזור האוכל 
ומעל לאזור הרביצה, עם או בלי חצר 

רש לשים  התחילו  בקורלים  וחיצונית. 
היה  שלא  השטח  את  שיכסו  צל  תות 
לעיתים  כוללת”,  “סככה  נוצרה  מוצל. 
שמתופעלת  קייצית  פתוחה  חצר  עם 

ורק בקיץ. כיום נהוג גג נוסע או גג רפ
פות, שבעצם מביא לאזור המקורה את 
החצר, כך שהפרה רואה גם שמש, וזה 

בצורה גמישה ובשליטת המגדל.” 

ואם כבר מדברים על טרנדים, אז גם 
רובו קרוסלות,  לנו  היו  חליבה  ־במכוני 

טים ועוד... 
וחלק חשוב מתהליך העבודה על תוכ

הלקוח  את  לערב  הינו  לרפת  אב  נית 
החלופות  את  בפניו  להציג  בשיקולים, 
בחלקים השונים: שיכון הפרות, יונקיה, 
מכון חליבה, מרכז מזון. מציגים לו את 
ומגיעים  חלופה,  כל  של  והנגד  הבעד 
היא  תוכנית  כל  לו.  שמתאים  לפתרון 

רונן פייגנבאום ברפת בוייטנאם
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“טיילור מייד” – לסביבה, לטופוגרפיה, 
וולמגדל שהוא זה שצריך לתפעל ולח
ויות ברפת לאחר בנייתה. בתחום מכו

להגיע  תמיד  היא  המגמה  החליבה  ני 
והנדסת  גבוה,  יעיל, עם הספק  למכון 
מכוו הוסבו   60 בשנות ה טובה.  -אנוש 
את  לזרז  כדי  דג.  ני הטאנדם לשדרת 
החליבה הומצא צינור החזה, שאיפשר 

כשקונ בארה”ב,  ביחד.  לצאת  ולפרות 
נעלמו  השתלט,  הכולי”  “המזון  ספט 
ממכוני החליבה הפידרים, שבארץ בכל 
מקרה לא תפסו כל כך. הקרוסלות זה 
סיפור אחר לחלוטין. בשנות ה-70 נבנו 

וכמה כאלה בארץ, אבל התגלו בהן בע
חלק  ואמינות,  תחזוקה  של  קשות  יות 

נסגרו וחלק הפכו ל”קרוסלה צפה”. 

עד כמה מתחשבים בתכנון של רפת 
בשיקולי אסתטיקה? 

אסתטי  הוא  שמבנה  ככל  “לדעתי, 

יותר – כך שומרים עליו טוב יותר. אתה 
ולהשקיע,  לתחזק  לשמור,  יותר  נוטה 
ויפה.  נעים  מלכתחילה  שהוא  בבניין 
בסביבה  לעבוד  יותר  נהנה  הרפתן 
נקייה ואסתטית, וזה מתבטא גם ביחס 
לבעלי החיים. זה לא צריך לעלות יותר 

וכסף, פשוט צריך לקחת בחשבון בתכ
בבור  עבדנו  בבחן  רפתן  כשהייתי  נון. 
שנות  של  צוללת  כמו  והרגיש  שנראה 
בצנרות  מלא  ודחוס,  צר  הארבעים, 
רצו  עובדים  כשני  ומלמטה.  מלמעלה 

ולעבור אחד מול השני היה צורך בתמ
רונים מיוחדים. היום אנו מתכננים שונה 
לחלוטין, מתוך מחשבה רבה על נוחות 
ארגונומי.  נקי,  רחב,  מקום  החולבים, 
כשאני  גם  מופעלים  הללו  השיקולים 

משפץ ומגדיל מכון קיים.”
על כרטיס הביקור של רונן כתוב: אני 

וחק משק  מבני  של  שהתכנון  ומאמין 
חממות  לולים,  רפתות,  כולל   – לאות 

ועוד – מייצג סינתזה של דיסציפלינות 
בסופו  והחקלאות.  ההנדסה  מתחום 
נמדדת  התכנון  של  התרומה  יום,  של 
גורמים  שני  ובאמינות,  בפונקציונליות 
על  משמעותית  השפעה  להם  שיש 
זמנית  בו  המתוכננת.  היחידה  תפעול 
ההיבט האסטתי הוא לא פחות חשוב, 

ומזמי נעימה  עבודה  שסביבת  ומכיוון 
נה תורמת לביצועים”. בין הפרוייקטים 
שתכנן: רפת חוף השרון, רפת משמר 
באזור  פרות   3000 של  רפת  העמק, 
פרות  כ1000  של  רפת  בסין,  שנגחאי 

באזור פלויישט שברומניה ועוד. 
ו בסיום שיחתנו סיפר לי רונן: “פעם שי
ופצתי מכון חליבה בישראל, ואחד החב
ורים, שהיתה לו רגל פרוטזה, בא אלי והו

דה לי בהתרגשות: החזרת לי את היכולת 
לחלוב. זה היה אחד הפרסים הכי יפים, 

בכל השנים, שקיבלתי כמתכנן.”

וא.ב.מתכננים הוא משרד תכנון מהגדולים, המנוסים וה
מובילים בישראל, במגוון רחב של תחומי תכנון. ייחודו של 
המשרד ביכולתו לספק ללקוחותיו תכנון מערכתי כולל, 

בראייה רחבה ומשולבת.
למעלה  המתכנן  רב-תחומי  משרד  הוא  א.ב.מתכננים 
מ-1500 פרוייקטים בשנה. במשך למעלה מיובל שנים 
הוא פועל בהצלחה רצופה בשוק הישראלי והבינלאומי. 
החברה הוקמה ב-1991 על יסודות משרדי תכנון ותיקים 

ובעלי מוניטין של התנועות הקיבוציות בישראל. 
לא.ב.מתכננים הסמכה לתקן ISO 9000 משנת 2000 

ולתקן ISO 14001, משנת 2009.
כ-100  עובדים  בחברה 
מינהלה,  ואנשי  מתכננים 
אדריכלים   65 מתוכם 

וומהנדסים הפועלים בח
מישה משרדים בישראל. 
ברומניה  משרד  לחברה 
“גליל  חב’  עם  בשיתוף 

הנדסה”.
המשרד  לקוחות  על 
ממשלה  משרדי  נמנים 

ווחברות ממשלתיות, מינ
והל מקרקעי ישראל, מינ
עיריות, מוע והל התכנון, 

ומקומיות,  אזוריות  צות 
מפעלי  כפריים,  יישובים 
תעשיה, אגודות, עמותות 

ויזמים פרטיים.
כוללים  התכנון  שירותי 
והכנת  דרישות  אפיון 
פרוגראמות, תכנון רעיוני, 
תוכניות  עבודה,  תוכניות 
טיפול  קבלנים,  למכרזי 

בי פרטי  בנייה,  ובהיתרי 
עד  הפרוייקט  וליווי  צוע 

להשלמתו.
תחומי הפעילות של א.ב.מתכננים, כוללים בין היתר: 

אדריכלות ואדריכלות נוף, תוכניות בינוי ערים מפורטות 
)תב”ע(, תוכניות אב ומתאר ארציות, אזוריות ומקומיות, 
דלק  תחנות  מסחר,  ציבור,  מבני  מגורים,  ובתי  שכונות 
ושירותי דרך, מרפאות, בתי אבות, דיור מוגן, מלונות,חדרי 
אזורי  תיירות  מתחמי  נופש,  יחידות  נופש,  כפרי  אירוח, 

תעשיה ומבני תעשיה ועוד.
ותוכ ובתחום התעשיה, הנדסה ומערכות: תוכניות אב 

ניות מפורטות לאזורי תעשיה ותעסוקה, הנדסת תעשיה 
ומערכות, מערכי אחסון ושינוע, מערכות אנרגיה, קירור, 
מיזוג אוויר ובקרה אקלימי, הנדסת 

חשמל ותקשורת.
הכוללות  מיוחדות  התמחויות  וכן 

בין היתר:
מתכת,  מזון,  פלסטיקה,  מפעלי 
אלקטרוניקה וחשמל, נייר, טקסטיל 
ומפעלי מזון, מקלטים ומיגון, תכנון 

ומטבחים, רפתות, מכוני חליבה, לו
חיים, מחלבות,  ומבנים לבעלי  לים 
בתי  תערובת,  ומכוני  משחטות, 

אריזה, בתי צמיחה וחממות.

תעודת זהות:
ואנשי א.ב.מתכננים מחויבים לטי

פוח עבודת צוות ולמיצוי האחריות 
של  הייחודית  והתרומה  האישית 
לפרוייקטים  מהמתכננים  אחד  כל 

ומהנד ושבתכנון. שילוב אדריכלים 
והתאמת  סים מנוסים עם צעירים 

הל של  ודרישותיו  לצרכיו  והתכנון 
וקוח, הניבו אלפי פרוייקטים מוצל

חים ולקוחות מרוצים ברחבי הארץ 
והעולם. 

א.ב. מתכננים – פרופיל החברה 

רפת בשנגחאי

מכון קרוסלה בקייפטאון
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לבשר  בקר  ומגדלי  הנוקדים  ציבור 
הוזמן  לאחרונה לכנס חרום, שמטרתו 
וענף  הכבשים  ענף  כ”הצלת  הוגדרה 
רביעי  ביום  התקיים  הכנס  המרעה”. 
19.6, בבית העם במושב ניצני עוז, במו
עמד כבוד שר החקלאות ופיתוח הכפר 
מר יאיר שמיר. בהזמנה נאמר שהכנס, 
הנוקדים-עזיזה  אגודת  ידי  על  שאורגן 
ומאיר  שניידר,  איציק  של  בראשותו 
צור – מזכ”ל תנועת המושבים,  יעסוק 

פרוע  מיבוא  כתוצאה  שנוצר  במצב 
וכמו  הישראלי,  על המגדל  ומשמעותו 
מול  אל  הרועים  במצוקת  כן,  כמו  כן 
לאור  נערך  הכנס  הפרועה.  האלימות 
פלישות  בענף:  וגוברת  הולכת  מצוקה 
וגניבות של עדרי צאן  והשחתות רכוש 
של  מבוקר  ובלתי  פרוע  יבוא  ובנוסף 

ובקר לבשר וטלאים. מציאות זאת גור
מת לגסיסת הענף בישראל. המציאות 

ומצביעה על כך שרק בשנה וחצי האח

רונות 200 משפחות נפלטו מהענף ו50 
בקשיים  נמצאים  מהמגדלים  אחוזים 
יד  שלח  מגדל  לאחרונה  רק  כלכליים. 

בנפשו עקב מצבו הבלתי נסבל.
את הכנס, אליו הגיעו מספר שיא של 
כ-300 נוקדים ומגדלי בקר לבשר מכל 
רחבי הארץ ,  פתחו מאיר צור, מזכיר 
חשיבות  על  שדיבר  המושבים,  תנועת 
מנכ”ל  שניידר,  ואיציק  ההתיישבות, 
אגודת הנוקדים-עזיזה. דיברו גם: חיים 
דיין – מנכ”ל ארגון מגדלי בקר לבשר, 
ישראל  חקלאי  התאחדות  וכלכלנית 
רחל בורושק, שהביאה נתונים עגומים 

על על ענף פיטום הבקר, ועוד. 
ומזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאח

פתח  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי  דות 
את הכנס עם קריאה לשר החקלאות: 
״2,000 שנה ביקש העם היהודי לבנות 

ומדינה ולעבד את אדמתו, לנטוע שור
שים, ועבורך אלה אינן מילים זרות. זהו 
שלנו  המחנה  בראש  תעמוד  כי  הכרח 
ותוביל את תפיסת הייצור המקומי בכל 
ועוד.  תעשייה  חקלאות,  המישורים, 

בבהי נדרשת  ממשלתית  והתערבות 
מצד  מכוונת  אלימות  גילויי  לאור  לות 
ויש  מי שמימד הזמן אינו קיים עבורם 

לטפל בהם ביד ברזל”. 
איציק שניידר, מנכ”ל אגודת הנוקדים: 
מכל  משתתפים,  של  הרב  “המספר 
רגילים  לא  )שאנו  ההתיישבות,  צורות 
נובע  שלנו(,  בכנסים  כלל  בדרך  אליו 

והמגד הענף  של  הגדולה  ומהמצוקה 

כנס חרום להצלת ענף 
הצאן והבקר לבשר 

בישראל

| מאת: מאת: כתב הרפת והחלב   | 

איציק שניידר, מנכ”ל אגודת הנוקדים עזיזה: יש להילחם במונופולים שהשתלטו 
על הענף, ולקדם את חקיקת חוק המרעה

מדור הצאן

איציק שניידר, 
מנכל אגודת 

עזיזה-הנוקדים 
נואם בכנס

התאחדות הנוקדים, ארגון הגג של מגדלי הצאן בישראל

התאחדות הנוקדים, ארגון הגג של מגדלי הצאן בישראל

התאחדות הנוקדים - עזיזה, ארגון הגג של מגדלי הצאן בישראל

התאחדות הנוקדים, ארגון הגג של מגדלי הצאן בישראל


התאחדות הנוקדים - עזיזה



תאחדות הנוקדים - עזיזה ה
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לים. הצורך בכינוס החרום נוצר משום 
ושבמשך תקופה ארוכה אנו חווים עלי

יה במחירי התשומות וירידה מתמשכת 
באפריל  לו.  ובביקושים  במחירי הבשר 
האחרון הדברים הגיעו לידי כך שמגדל 

בגלל המצוקה הכלכ בנפשו  יד  ושלח 
ועוד  עוד  ומעמיק,  הולך  לית. המשבר 
משקים נקלעים לקשיים כלכליים, עם 
חובות גדולים לספקים ולבנקים. כמעט 
מגדל  על  דיווח  מקבלים  אנו  יום  כל 
נוסף שפורש מן הענף. בניסיון לעצור 
את הסחף השלילי פנינו, יחד עם מאיר 
צור – שהקים בתנועת המושבים צוות 

וחרום לנושא- אל שר החקלאות בבק
שה לקיום הכנס.  

שניי איציק  מוסיף  בכנס,  ו“בדברי 
לקדם  החקלאות  משר  ביקשתי  דר,  
את חוק המרעה, שיבטיח את הסדרת 
שטחי המרעה והרעייה במדינת ישראל, 

וושבמסגרתו תוקם רשות מרעה סטטו
בפולשים  יאפשר לטפל  טורית. החוק 
ויהווה  קנסות,  ולהטיל  מרעה  לשטחי 
הנקודה  למגדלים.  אמיתית  בשורה 
נוגעת למונופולים  העיקרית שהעליתי 
הוא  מהם  אחד  הענף.  על  שהשתלטו 
לבשר  טלאים  יבוא  בתחום  מונופול  

שח הון  בעלי  ידי  על  שנשלט  ולארץ, 
לקם אינם אזרחי ישראל. מונופול נוסף 
נשלט על ידי משפחת דבאח מדיר אל 
מונופול  וכן  השחיטה,  בתחום  אסאד, 
שנשלט על ידי איש עסקים דודי עזרא 
להבין  צריך  קפוא.  בשר  יבוא  בתחום 
שענף כה קטן שנשלט על ידי שלושה 
מונופולים גדולים מותיר את המגדלים 
לכן  הוגנת.  תחרות  של  אפשרות  ללא 
דרשתי בדברי לחקור מי עומד מאחורי 
המונופולים, ולטפל גם בדרך של בקרה 

ועל ההתרים העסקיים, על מנת לשכ
שר  אל  פניתי  בענף.  התחרות  את  לל 
החקלאות וביקשתי את עזרתו בחיקוק 
של  התופעה  עם  שיתמודדו  תקנות 
יבוא בשר קפוא ומכירתו כבשר טרי – 
תופעה ייחודית ובלעדית  לישראל. כל 
הסיפור הזה הוא קומבינה אחת גדולה, 

שהגיע הזמן לעצור אותה.
שניידר ממשיך: “ הערתי את תשומת 
 – אומרים  ליבו של השר, שמצד אחד 

ובואו נאפשר יבוא, כדי שגברת כהן מח
דרה תוכל לקנות בשר טלה בזול, ומצד 
במהלך  שערכנו  בדיקות  פי  על  שני, 
באמת  שהיבוא  למרות  שנים,  שלוש 
גדל – המחיר לצרכן לא ירד. המסקנה 

מהי היחידים  שהמרוויחים  היא,  ושלנו 
בוא המטורף הזה הם היבואנים עצמם, 
שכאמור אינם אזרחי ישראל, והמפסיד 
ביוקר  שמשלם  הישראלי,  הצרכן  הוא 
נוסף  עיקרי  מפסיד  ירודה.  איכות  על 
1200 מגדו  הוא כמובן ענף הצאן כולו,
ולים שהולכים ומאבדים את מקור פר

זאת  אומרים  ואנו  לזכור,  צריך  נסתם. 

גם  יוביל  הצאן  ענף  הרס   – ושוב  שוב 
לאיבוד שטחי מרעה. מנסיוננו המר אנו 
יודעים, שאין ואקום - כל שטח שנעזב 
הידיים  ידי  על  תמיד  ולא  מיד,  נתפס 

הנכונות”. 
התאחדות  כלכלנית  בורושק,  רחל 
חקלאי ישראל, הציגה את נתוני הענף 
כך  על  מצביעים  אשר  והצאן  הבקר 
שנה  בכל  יובאו  האחרונות  שבשנתיים 
מול  אל  לארץ  בקר  ראשי  אלף   200
ממוצע של 80 אלף בשנים עברו. בענף 
ראשי  אלף   68 על  עמד  היבוא  הצאן 
 2013 מתחילת  שעברה.  בשנה  צאן 
אלף .”הנתוו  45 על הצאן  יבוא   עמד 
נים מצביעים על כך שהיבוא עלה אך 
המחיר לצרכן לא ירד, אלא דווקא עלה 

ב15%”, הוסיפה. 
בדברי תשובתו ותגובתו התייחס השר 
שמיר למצב בענף כפי שתואר על ידי 

לעז להתגייס  הבטיח  הוא  והדוברים. 
המקורות  הדגשת  תוך  המגדלים,  רת 

והציוניים שלו והאמונה בחקלאות היש

ראלית. השר הודיע על מינוי מיידי של 
צוות חרום במשרד החקלאות, שיגבש 

ויחד עם נציגי המגדלים פתרונות והצ
עות להתמודדות עם המשבר, והבטיח 
חוק  את  האפשרות  במהירות  לקדם 

והמרעה. כמו כן התייחס לקידום חקי
ולבחינה מחוד סימון הבקר,  חוק  וקת 

מאפשר  )החוק   DNAה חוק  של  שת 
לקחת דגימת דם מכל בקר שמסומן, 
תוך יצירת מאגר שיאפשר לזהות בקר 
שמיר  השר  לבעליו.(.  ולהחזירו  גנוב 
המשרד  עם  פעולה  שיתוף  על  סיפר 
הביטחון  משרד  ועם  פנים  לביטחון 
ושוד  גנבות  תופעת  עם  בהתמודדות 

החקל הפשיעה  ועם  והצאן,  והבקר 
אית בכלל. כמו כן הביע  השר  הערכה 
לתרומת של ענפי הצאן והבקר לבשר 
בשמירת אדמות הלאום. שמיר ציין את 
 8 בסך  המשרד  של  התקציבי  הסיוע 
מיליון שקלים לארגון ״השומר החדש״ 
וציין שפועלים להגברת האכיפה כנגד 
פעולה  שיתוף  עם  שצוינה,  האלימות 

החק במשרד  הפיצו״וח  יחידת  ושל 
וה הביטחון  משרד  מג״ב,  עם  ולאות, 

משרד לביטחון פנים, יחד עם השומר 
החדש. שמיר סיכם והכריז כי ביום שני 

הקרוב חוק הרעיה יובא לאישור. 
לדברי שניידר, “למרות המצב הקשר 
והמתח, השר שמיר התקבל בחום רב 
על ידי משתתפי הכנס, שחש כי יש לנו 

שותף ותומך ליד שולחן הממשלה”.
מבקש  והחלב,  להרפת  דבריו  בסיום 

ואיציק שניידר לברך בשם אגודת הנוק
דים – עזיזה את אילנית דעדוש-כלפון, 

ועם מינוייה כחברה בוועדת הערר )מכ
החק שר  שמינה  הצאן  לענפי  וסות(  

על  בערעורים  שדנה   , בוועדה  לאות. 
מכסות חלב, יושבים שופט שלום, נציג 
היציג.  הארגון  ונציג  החקלאות  משרד 
תעשה  שאילנית  בטחונו  הביע  שניידר 

הכל על מנת לעזור למגדלים.

שר החקלאות שמיר נואם בכנס        צילום: ליאור קיסרי

אילנית דעדוש 
כלפון, מונתה 
לוועדת הערר
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המר רשות  מנהל   , פרידמן  ושמוליק 
ועה במשרד החקלאות )נא לא להחלי

החלב(  ממועצת  פרידמן  בשמוליק  פו 
ושני מהפקולטה  מחזיק בתואר ראשון 
בנושא שעליו  עם התמחות  לחקלאות, 
הוא מופקד. שמוליק, שמתגורר במושב 
שדה יעקב,  עובד במשרד משנת 2001, 

ומאז 2006 מכהן בתפקידו הנוכחי.
בזיכ מעלים  באחו  הרועים  והעדרים 

רון תמונות נוסטלגיות מימי התנ”ך, וגם 
ומימי החלוצים של תחילת המאה שעב

נושא המרעה  ואכן, את דבריו על  רה. 
להתחיל  שמוליק  בוחר  ישראל  בארץ 
“מעבר  הרחוקה.  מההיסטוריה  דווקא 

המר לאדמות  החקלאית,  ולחשיבות 
חשיבות  גם  היתה  תמיד  בארצנו  עה 
בכלל  והאבות  אבינו  אברהם  לאומית. 
היו רועי צאן ובקר. אפשר להצביע על 
הציונית  בתקופה  המנהיגים  שגם  כך 
מתגאה  פרס  שמעון  בתחום:  עסקו 
בן  אלומות,  של  בדיר  בימיו  היום  עד 
בוקר,  שדה  של  הצאן  עם  עבד  גוריון 
וכבשים  בקר  כידוע  גידל  שרון  ואריק 
בחוות השקמים. השמירה על שטחים 
וייעוד של  פתוחים וירוקים היא מטרה 
בשטחים  מדובר  החקלאות.  משרד 

והמר לעיבוד,  ראויים  שאינם  ושוליים 
אותם,  שמחזיק  הענף  בעצם  הוא  עה 

בב ירוקות  ראות  כעל  עליהם  וושומר 
עלות המדינה. בלעדי שטחים אלה לא 
ונוף  טבע  שטחי  של  עתודות  לנו  יהיו 
פתוח. בצד החשיבות הלאומית, נוספת 
שרפות  מניעת  אקולוגית:  חשיבות  גם 
שבעלי  היכן  מרעה,  שבשטח  הוכח   –
החיים מדללים את החורש הסבוך,  קל 

ויותר להשתלט על האש. וכן טיוב הקר
קע. אנו רואים בבוקר וברועה שליחים 
של המדינה: הם הראשונים שנתקלים 
בשרפה או במפגע כלשהו, הם בעצם 

ו– לצד הפקחים – העיניים שלנו, וכמו
בן שזה גם אינטרס שלהם שהשטחים 
שנה  כל  ויצמיחו  היטב  יתוחזקו  הללו 

מחדש את המזון לעדרים.”
המשמשים  דונמים  מיליוני   4 קיימים 
שמוליק  מסביר   – בישראל  למרעה 
הייעוד  דווקא  לאו  הוא  המרעה  אך   –
הבלעדי של כל תאי השטח הללו. גם 
יער של הקק”ל או שמורת טבע יכולים 

ולקבל ייעוד נוסף כשטחי מרעה, שהו
פך לכלי עזר להגנה על השטח.

מתוך סך השטחים שהוזכרו, מצויים 
2 מיליון דונם במסגרת של חוזים שנו
עם  ישראל  מקרקעי  מינהל  של  תיים 

וצאן. לפי חוזה כזה המג ומגדלי בקר 
דל רשאי להביא את העדר שלו לשטח 
לצורך רעייה, ומקבל גם סיוע ממשרד 
סוגי  המרעה.   רשות  דרך  החקלאות, 
בקר  הם:  בישראל  הבהמות שבמרעה 
בין  חלב.  ועזי  לבשר,  כבשים  לבשר, 
פי  על  ניכרת  שונות  קיימת  השטחים 

סוג בעלי החיים וגודל העדר.

רשות המרעה –
עושים סדר בשטח

| מאת: עלי קדם  | 

האגודה  של  שנתי  עיון   יום  בעקבות  מרעה.  שטחי  מיליון   4 ישנם  בישראל 
לנו שמוליק פרידמן, מנהל רשות המרעה  הישראלית למדעי המרעה,  מספר 

במשרד החקלאות, כיצד שומרים עליהם “במצב עבודה”

שמוליק פרידמן, מנכ"ל רשות המרעה.     צילום: עלי קדם
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השקעה בתשתיות
החקלו משרד  הקימו   1977  בשנת
וקק”ל  ישראל  מקרקעי  מינהל  אות, 
את רשות המרעה. תפקיד הגוף החדש 
הוגדר: פיתוח תשתיות מרעה, שמירת 
קרקע,  כעתודות  הפתוחים,  השטחים 
הסדרה )רגולציה( של פעילות הרעייה 
היתר,  בין  הרשות,  שרפות.  ומניעת 
שקתות  גדרות,  בתשתיות:  משקיעה 

משי אליהן.  שמובילים  מים  ווצינורות 
מות הרשות, אם כן, הן:

והסדרת  מרעה  שטחי  ˆ  הקצאת 
הרעייה.

בשטח  שונים  גורמים  מול  ˆ  תיאומים 
הטבע,  שמורות  רשות  קק”ל,  כגון 

צה”ל.
ˆ  סיוע למגדלים בצורת תמיכות ומענו

קים )ראו להלן(.
ˆ פיתוח הענף.

־ביום העיון שהתקיים לאחרונה הוצגו תו
צאות של מחקרים – מי אחראי על כך?

אחד  בכל  להיעשות  יכולים  מחקרים 
הפקול כמו  בישראל,  המחקר  ומגופי 

חקלאי  למחקר  מינהל  לחקלאות,  טה 
)וולקני( ועוד. כל חוקר במוסדות אלה 

ויכול להגיש הצעה ולבקש תקציב. הנ
והלת רשות המרעה, המשותפת למש
בהכ מסייעת  ולקק”ל,  החקלאות  ורד 

למגדלים  לסייע  בכדי  המחקרים  וונת 
ולענף, לשפר את יעילות הענף ולהביא 
בשטח.  שמתעוררות  בעיות  לפתרון 
מסויים  שבשטח  קורה  אם  לדוגמא, 
מתאימה  שפחות  צמחיה  מתפשטת 
את  בודקים  אנו  חיים,   בעלי  למאכל 
ההתפשטות  את  לצמצם  האפשרות 
ולעודד  השטח  את  להשביח  מנת  על 
צמחיה מתאימה יותר. כמו כן, הכנסת 

וגזעים של בקר או של צאן שיהיו אופ
טימליים לאכילת צמחיית החורש הים 

תיכוני שצומח בארץ.

בהרכב  מכוונת  התערבות  יש  האם 
הצמחים בשטח?

לא, אנו מדברים פה על מרעה טבעי 
בלבד: למעט הדוגמא שהזכרתי, אנו לא 

ומתערבים בהרכב הצמחים או בפרמ
וטרים אחרים. מחקרים הוכיחו שבמר

בית השטחים בארץ קיים מאגר זרעים  
נכון וטוב, כך שאם מונעים רעיית יתר, 

הטבע יודע לספק את הצרכים. 

כיצד מסייע משרד החקלאות לבעלי 
העדרים?

כדי לעודד את ענף המרעה, בגלל כל 
מעניקה  המדינה  שהזכרנו,  הנימוקים 

המר את  שמנצל  למגדל  ישיר  וסיוע 
לראש  ש’   100-200 נכונה:  בצורה  עה 
לשנה לבקר, ו60 ש’ לשנה לראש עזים. 
השטח.  אכלוס  תלויית  היא  זו  תמורה 

ובנינו נוסחה שמבטאת את כושר הנשי
אה של השטח. ככל שהמגדל מתקרב 
לאופטימום, המענק גדל. בנוסף, עצם 

להסד פעולותיה  וכלל  הרשות  וקיום 
רת נושא הרעייה בארץ מהווה תמיכה 
אגב,  בענף.  לעוסקים  וגדולה  עקיפה 
בשה”מ יש מדריכות בקר לבשר ולצאן, 

שגם מייעצות בתחום המרעה.

מאגר נתונים ארצי
הם  הרשות  של  הביצועית  הזרוע 
של  השונים  במחוזות  המרעה  מתכנני 

ומשרד החקלאות. מתכנן המרעה אח
ראי על כל הפעילות הקשורה למרעה 
המידע  לאיסוף  ושותף  שלו,  במחוז 
ולגיבוש המלצות ותוכניות פעולה. “יש 
שטחי  כל  של  ארצי  נתונים  מאגר  לנו 
מיפוי  על  כעת  עובדים  ואנו  המרעה, 
היא  הגולן  כשרמת  מדוייק,   יותר  עוד 
המיפוי.  את  סיימנו  בו  הראשון  האזור 
את  לנהל  כמובן  לנו  מסייע  המאגר 
כלל שטחי המרעה בצורה אופטימלית. 
התכנון  לרשות  כפופה  המרעה  רשות 
הן  ויחד  דגן,  בבית  החקלאות  במשרד 

ומיוש המנחה  המדיניות,  את  וקובעות 
מת על ידי מתכנני המרעה באזורים.”

קרובות  לעיתים  מדווחת  התקשורת 
לא- לשטחים  עדרים  של  פלישה  על 
כיצד אתם מתמודדים עם התו ־להם, 

פעה?
ההיבט הסטטוטורי של המרעה בארץ 
מתנהל על פי פקודה מנדטורית, שזה 
החקלאות  משרד  אבסורד.  בבחינת 
שכבר  הרעייה,  להסדרת  חוק  הגיש 
עבר בקריאה ראשונה, ואמור להתקדם 
בוועדת הכלכלה של הכנסת, ולהסדיר 
אמור  החוק  בתחום.  הפעילות  כל  את 
מנת  על  כלים  כרגולטור,  לנו,  לתת 

למ הפתוחים,  השטחים  על  ולשמור 
החוק, כאשר  ולאכוף את  נוע פלישות 

לצערנו – כפי שהזכרת – יש לפעמים 
לפי  הפרוע”.  “המערב  של  תדמית 
שטח  על  נמצא  כשעדר  היום,  המצב 
בניגוד לחוק, הפינוי יכול להפוך לסאגה 
שתימשך שנים עם הרבה סחבת בבתי 
יהיה  ניתן  החדש  החוק  לפי  המשפט. 
להחרים את העדר. אני מקווה שהחוק 

ייצא בקרוב לדרך.

האם גם מגדלים בני מיעוטים נהנים 
מזכויות רעייה?

בוודאי! כ20 אחוז מהשטחים מוקצים 
 – היהודי  מהסקטור  שאינם  למגדלים 
ערבים, בדואים, דרוזים וצ’רקסים, ואנו 
נוספים,  שטחים  הסדרת  של  בתהליך 

הכל בהתאם לגודל העדרים.

לבין  המרעה  רשות  בין  ההבדל  מה 
האגודה למרעה?

האגודה, או בשמה המלא “האגודה 
הישראלית למדעי המרעה”, היא גוף 

ופרטי שמתמקד במחקר מדעי. אנח
ביצוע ממשלתי,  גוף  נו כפי שהוסבר 

וומנסים לעשות את החיבור בין המח
לבין  המדע  בין  המגדלים,  לבין  קר 
מטעם  שנערך  העיון  ביום  השטח. 
האגודה הוצגו התוצאות של מחקרים 
פעולה  שיתפנו  כמובן  ואנחנו  שונים, 
להשתתף  הענף  אנשי  לכל  והמלצנו 
האחרונים  החידושים  את  וללמוד 

בענף.”
להו שמוליק  מבקש  שיחתנו  ובסיום 

הוקרה  אות  הוענק  העיון  ביום  כי  סיף 
ז”ל.  סופר  דוד  הנוקד  של  למשפחתו 
שבכרמל  עופר  המושב  חבר  “דוד, 
היה מגדל מקצועי,  שנפטר לאחרונה, 
ודאג להשבחת  ליישם מחקרים  שידע 
המרעה, והיה חדשני בגישתו. דוד היה 
בן אדם, שראה את הטוב שבכל דבר. 
לזכרו,  העיון  יום  את  להקדיש  בחרנו 

ולהעניק למשפחתו מגן הוקרה”. 

בקר רועה בשטח, תמונה להמחשה בלבד.     צילום: עלי קדם
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בקר  ע”י  הנאכלים  אורגנים  חומרים 
פי תהליכי  העיכול  במערכת  ועוברים 

רוק וספיגה. מערכת העיכול של בקר 
קיבה  ועיקרה  גדול  נפח  בעלת  היא 
קיבת  כרס,  מדורים:  מארבעה  הבנויה 

והקיבה הא קיבת העלעלים  והכוסות, 
תסיסה  מיכל  משמשת  הכרס  מיתית. 
100 ליטר. התנו  בעל קיבולת של עד
אים בכרס הם חסרי אויר )אנאיירובים(, 
 pH( החומציות נשמרת קרוב לנייטרלי
 .)39C )כ  קבועה  והטמפרטורה   )6.5
אוכלוסיית  משגשגת  אלו  בתנאים 
וירוסים,  מחיידקים,  המורכבת  הכרס 
בשיווי  ופטריות  ארכאה  פרוטוזואות, 
של  מערכת  זוהי  הפרה.  עם  משקל 

אוכלו בה  )סימביוזה(  פעולה  ושיתוף 
עבור  המזון  את  מפרקת  הכרס  סיית 

מפו פחמימות  לפרה  ותורמת  והפרה 
וויט חלבון  עבורה  מייצרת  ואף  ורקות 

לספק  דואגת  הפרה  ובתמורה  מינים 
טמפרטו מזון,   - הכרס  ולאוכלוסיית 

ותנאי  קבוע  חמצן  לחץ  קבועה,  רה 
חומציות מתאימים. פעילות אוכלוסיית 

והכרס מאפשרת ניצול מזון עשיר בסי
בים ודל בחלבון וייצור חלבון ממקורות 
שהמזון  בזמן  חלבונים.  שאינם  חנקן 

נול ונצרך, היצורים באוכלוסיית הכרס 
“חלבון  לפרה  ומספקים  ומתים  דים 
משקל  שיווי  במעיים.  שנספג  חיידקי” 
זה נשמר ע”י כושרה של  ומדויק  עדין 
הפרה לווסת את תנאי הכרס. התלות 

גבו כה  הכרס  לאוכלוסיית  הפרה  ובין 
הה עד כי ללא יחסי הגומלין שניהם לא 
כרס  ללא  נולדים  בקר  וולדות  ישרדו. 
וכמובן ללא אוכלוסיית הכרס. הוולדות 
נחשפים לאוכלוסיית הכרס ע”י בליעה 
שלהם מסביבת האם. עד כאן, המידע 
ברור וידוע לכל העוסקים בענף. מכאן 
ובבריאות  ברפתנות  ליישום  שיטה   –

הבקר.
לאכול  מפסיקה  הפרה  כאשר 

פוח שלה  לכרס  האספקה  וולשתות, 
התזונתית  בתמיכה  זו  פחיתה  תת. 
לתמותה  מובילה  הכרס  לאוכלוסיית 
הרסניים  ולשינויים  הכרס  באוכלוסיית 
תפקוד  אובדן  עקב  הכרס.  בסביבת 
נענים  של חלק ממערכת העיכול, לא 
צרכיה התזונתיים של הפרה המיועדים 

פוריו על  החלב,  תנובת  על  ולשמירה 
חייה. מאמצינו  ואף  תה, מצבה הגופני 

באס מתרכזים  וכרפתנים  וכרופאים 
ברי כרס  לתפקודי  תחליפים  ופקת 

אה על מנת לנסות להשיב את האיזון 
להתאו הכרס  לאוכלוסיית  וולאפשר 

בתקופת  מלא.  לתפקוד  ולחזור  שש 
שאוכלוסיית  ועד  מהתחלואה  הביניים, 
משקל  לשיווי  וחוזרת  מתאזנת  הכרס 
בין מרכיביה, הפרה סובלת מהפרעות 

ובעיכול וכתוצאה - מירידה בחלב ובמו
וצקים. ישנם מוצרים רבים לטיפול בפ
אלק ועד  ומינרלים  מויטמינים   – ורות 

ניתן  לא  אך  ופרוביוטיקה,  טרוליטים 
פרות  בריאה.  כרס  אוכלוסיית  לקנות 

ולמרות הש רפת  בכל  קיימות  וחולות 
וקעת הזמן והכסף לטיפול בהן, התוצ

אות לעיתים קרובות אינן מספקות וזמן 
ההתאוששות ממושך.

לדבר  בתחליפים  להשתמש  במקום 
את  לספק  אפשרות  קיימת  האמיתי, 
הפתרון המושלם למה שנפגע בכרס – 
הבריאה. תהליך  הכרס  אוכלוסיית  את 
זה, המכונה השתלת נוזל כרס, מבוסס 
על איסוף של נוזל כרס מפרה בריאה 

והשתלתו בכרס של הפרה החולה. 
נוזל הכרס של הפרה הבריאה מכיל 
אשר  ואנזימים  הכרס  אוכלוסיית  את 
כדי  צריכות  החולה  הפרה  מערכות 
לחזק או לבנות מחדש את אוכלוסיית 

והכרס. השתלתו בכרס הפרה בה נת
ערער האיזון מתקנת את הדרוש תיקון 
בו במקום. בעקבות השתלת נוזל כרס 
חוזרת  הפרה  שעה  חצי  תוך  בריאה, 
לאכול היות ונוזל הכרס הבריאה מכיל 
המהווים   B מקבוצה  וויטמינים  חש”ן 

השתלת נוזל כרס – 
טכנולוגיה יעילה לרפתן 

המתקדם
| מאת: ד”ר ספי ורסנו, ארגון ר.ו.פ.א | 
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ומשפרי תאבון. כעת יש לפרה את הא
נרגיה, האנזימים ואת אוכלוסיית הכרס 
המוגש  המזון  את  לעכל  המתאימה 
שהשתמשתי  הראשונה  בפעם  לה. 
נוזל כרס מפרה  בטכנולוגיה, הגמעתי 
בריאה למבכירה שלא הוכנה תזונתית 
נכון להמלטה. המבכירה הניבה 24 ק”ג 
חלב ביום 7 לאחר המלטה, 27 קג” חלב 
ביום 8 ו 24 ק”ג חלב ביום 9. בבדיקה 

באובל שטופלה  רחם  דלקת  ונמצאה 
וטים, לא היה קטוזיס או הסט ולא בע

יות עיכול. המבכירה הייתה במצב גופני 
10 לפני  ביום  וניגשה לאכול.    3.5 של 
נוזל  ליטר   5 הוגמעו  צהריים  חליבת 
באמצע  בריאה  מפרה  שנשאבו  כרס 
תחלובה. ביום 10 המבכירה הניבה 45 
ק”ג חלב!! ותוך מספר ימים התייצבה 

על 42 ק”ג חלב ליום.
אינו  כרס  בנוזל  שימוש  של  הרעיון 
כבר שבעה  חוקרים  ע”י  ומיושם  חדש 
כרס  נוזל  השתלת  השפעת  עשורים. 

ועל  פרות עם סביבת כרס תת-אופטי
וגם  הניסיון המעשי  ע”י  נתמכת  מלית 
ע”י הספרות הוטרינרית. לדוגמא: רגר 

קליפור  , דייביס  מאוניברסיטת  ווחוב’ 
ניה, סיכמו את מחקרם במילים הבאות 
בפרות  כרס  נוזל  השתלת  “יתרונות 
פחיתה  היו-  קיבה  הסט  ניתוחי  לאחר 
ותנובת חלב  בקטוזיס, שיפור באכילה 
גבוהה יותר בהשוואה לפרות מנותחות 
זה,  בניסוי  כרס”.  נוזל  השתלת  ללא 
פרות שעברו ניתוח לתיקון הסט קיבה 
בתום  מייד  כרס  נוזל  ליטר   12 קיבלו 
24 שעות. קבוצת  הניתוח ושוב כעבור 
הביקורת קיבלה 12 ליטר מים פושרים 
חמישה  של  מעקב  מועדים.  באותם 

הקבו שתי  אחר  הניתוח  לאחר  וימים 
פרות  דרמטיים.  הבדלים  הראה  צות 
שבהן הושתל נוזל כרס הניבו 20 ליטר 
יותר מקבוצת הביקורת, רמת הקטוזיס 
הקטוזיס  מרמת  מחצית  הייתה  בדמן 
5 ק”ג ח”י  בקבוצת הביקורת והן אכלו 

יותר ליום.
ומחקר אחר של מוסקטו וחובריו מאו

ניברסיטת קורנל בדק את השפעת נוזל 
וכרס של פרות בריאות על גדילה וברי

אות של וולדות. בניסוי זה עגלות בנות 
0 עד 6 שבועות אשר קיבלו 8 גר’ נוזל 
כרס בחלב מידי יום עלו יותר במשקל 

ווסבלו פחות משלשולים בהשוואה לע
גלות שלא קיבלו נוזל כרס. 

פיתחה  מארה”ב  דרנץ’-מט  חברת 
ציוד יעיל אשר עוצב לאיסוף והשתלה 

ממ מורכבת  הערכה  כרס.  נוזל  ושל 
וצנרת  איסוף  מיכל  דו-כיוונית,  שאבה 
איסוף  הוושט.  על  להגנה  המעוצבת 
ואיננו  ומעשי  פשוט  הוא  הכרס  נוזל 

ופוגע בתהליך העיכול אצל הפרה התו
צינור מוחדר לכרס הפרה התו ורמת. 

רמת. הצינור מחובר למערכת שאיבה  
ידנית השואבת את נוזל הכרס המסונן 
איסוף. משך הפעולה מסתכם  למיכל 
ועד  הצינור  מהכנסת  דקות  במספר 
גמר האיסוף. הפעולה מהווה הפרעה 

מינימלית לפרה התורמת. 
לפגוע  עלולה  לאוויר  וחשיפה  היות 

להשת מומלץ  הכרס,  ובאוכלוסיית 
מש בנוזל שנאסף מייד לאחר שאיבת 
הכיוון  את  לשנות  יש  הרצויה.  הכמות 
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השאי במערכת  שסתומים  שני  ושל 
הפרה  לכרס  הצינור  את  להחדיר  בה, 
שהצינור  שמוודאים  לאחר  המטופלת. 
נוזל  את  מזרימים  לכרס,  הוחדר  אכן 
אותה  בעזרת  שנאסף  הבריאה  הכרס 

ומערכת שאיבה לכרס הפרה המטופ
לצורך  גם  בציוד  להשתמש  ניתן  לת. 
ובכמויות  אחרים  נוזלים  של  הגמעה 
גדולות של 35 ליטר. הציוד עוצב באופן 
ומאפשר  מלכלך  איננו  מכביד,  שאיננו 
נוזל  להפקת  ומהירה  פשוטה  עבודה 
כרס מסונן. הפקת נוזל כרס נמשכת 5 
2 דקות. מדוו  דקות והגמעתו נמשכת
ובר בהוצאה חד-פעמית המזרזת החל

מה של פרות חולות ללא צורך ברכישת 
חומרים להגמעה ותוך שימוש במשאב 
שעה  ובכל  יום  בכל  רפת,  בכל  הזמין 
לחכות  ובלי  מצטברות  עלויות  ללא 
חיצוניים.  גורמים  של  שבועי  לביקור 

פשוט פתרון מוצלח.   
מפרות  גם  אפשרי  כרס  נוזל  איסוף 
זה  )קנולה(. פתח  בעלות פתח בכרס 
המחבר  חלון  יוצרים  בו  בניתוח  נעשה 
את הכרס לעור הפרה בעזרת מסגרת. 
זו  שיטה  במכסה.  מכסים  הפתח  את 
לכרס  וישירה  מיידית  גישה  מאפשרת 
לעיתים  ומשמשת  התורמת  הפרה 

נעכלות  ולבדיקות  מחקר  במכוני 
בשקיות דקרון. חסרונה הגדול של 
היא  בסביבה המסחרית  זו  שיטה 
העובדה שפגיעה בשלמות הכרס 
וחלבה.  הפרה  בכשרות  פוגעת 

ולצורך שימוש בשיטה זו יש להק
ינו אשר  גדול  עגל  או  פרה  וצות 

ולאחר התאוששותו מהניתוח  תח 
ישמש מקור לאספקת תוכן כרס. 
העלויות הגבוהות ובעיות הכשרות 

שנוצרות אינם מעודדים גישה זו.
בעזרת הציוד שפותח ע”י דרנץ’-
מט  ניתן לאסוף 6-12 ליטר נוזל 

הוד אחת.  בשאיבה  מפרה  וכרס 
 24-36 של  מקנולה  שאיסוף  גם 
ליטר נוזל כרס בשתיים או שלוש 
פוגע  אינו  יממה  באותה  שאיבות 
בתפקוד הפרה התורמת. מומלץ 
בריאה  מפרה  כרס  נוזל  לאסוף 
הניזונה ממזון זהה או דומה למזון 

מקב המושתלת  הפרה  ואשר 
מכל  כרס  נוזל  לאסוף  ניתן  לת. 

פרה בריאה בעדר ואף ממספר פרות. 
ומרגע שאוספים את נוזל הכרס הברי
ואה, השעון מתחיל לתקתק.  אוכלוס

יית הכרס הבריאה זקוקה לתנאים ללא 
אוויר והיא נהרסת עם חשיפתה לאוויר 
ככל שעובר הזמן. לכן, יש להשתיל את 

שע שעה-  תוך  הבריאה  הכרס  ונוזל 
תיים לכל היותר, בכפוף לטמפרטורת 
הסביבה. זו גם הסיבה בגללה לא ניתן 

ולייצר נוזל כרס חלופי בתנאי ייצור מס
חריים. 

של  ליטר  עשר  כשנים  להשתיל  יש 
נוזל כרס על מנת לאושש כרס “מתה”. 
לאושש  יספיקו  יותר  קטנות  כמויות 
ויזרזו  פחותה  במידה  שנפגעה  כרס 
על  חזרה  המלא.  התפקוד  חזרת  את 

יום תשפר את התוצ והפעולה כעבור 
ואות. שימוש בטכנולוגיה זו מהווה חלו

בהוצאות  חוסך  לתרופות,  טבעית  פה 
לשא הסיכון  את  מפחית  והשוטפות, 

ריות של תרופות בחלב ובבשר ומהווה 
שיטת טיפול טבעית וירוקה. טכנולוגיה 

וזו מצריכה קניה חד-פעמית ללא הש
קעה מתמשכת, בניגוד לרוב הטיפולים 
לכל  מוצלחת  הטכנולוגיה  האחרים. 
את  האוסף  מהעובד   – בה  המעורבים 
נוזל  התורמת  הפרה  דרך  הכרס,  נוזל 
מושתל  בה  לפרה  ועד  בריאה  מכרס 

נוזל הכרס הבריאה. 
מתאימה  בריאה  כרס  נוזל  השתלת 
לעזרה בהחלמה לפרות במצבים רבים 
באוכלוסיית  פגיעה  תומך.  וכטיפול 
מנה,  בשינויי  להתרחש  עלולה  הכרס 
היבשות\הכנה  מקבוצת  מעבר  כגון 
במשקים  המלווה  החולבות  לקבוצת 

לתקו האופייני  תזונתי  ורבים בשלשול 
הכרס  אוכלוסיית  של  הסתגלות  פת 
להרכב וריכוז שונה של מזון ומאט את 

עליי ואת  לחליבה  הפרה  והסתגלות 
הכרס  באוכלוסיית  פגיעה  בחלב.  תה 
המזון  כשאיכות  גם  להתרחש  עלולה 
או ממשק האבוס אינם תקינים. רעלני 
עובש, טעויות בייצור המנה, אורך הסיב 
פתאוו שינויי  חמצת,   ,SARA  ואיכותו,
תחמיץ  בור  תחילת  המזון,  בהרכב  מי 
לפגיעה.  מובילים  רבים  מצבים  ועוד 
גם כאשר הפרה חולה מסיבות שונות, 
חריפה  עטין  דלקת  קיבה,  הסט  כגון 
או מחלת חום, ותאבונה נפגע, מקרים 

בהם אספקת המזון לאוכלוסיית הכרס 
ונפסקת ויחסי הגומלין בין מרכיבי אוכ

ושיווי המשקל  לוסיית הכרס משתנים 
הסיבה  לתיקון  בנוסף  מופר.  בניהם 
מטפלים  אנו  לתחלואה,  הראשונית 

נאל ושוב,  שונות,  ותרופות  ובחומרים 
מרכיבי  בין  שהאיזון  עד  להמתין  צים 
אוכלוסיית הכרס חוזר ומערכת העיכול 
שגרת  הכנסת  תקין.  באופן  מתפקדת 
מכרס  נוזל  השתלת  בעזרת  טיפול 
זמן  לקיצור  המלך  דרך  היא  בריאה 

ההתאוששות.

הבאה  השאלות  רשימת 
אם  להחליט  לך  לעזור  עשויה 
כרס  נוזל  השתלת  טכנולוגיית 

מתאימה לך.

א  האם הפרות שלך לעיתים 
מאבדות את התאבון?

הסט  ניתוחי  נעשים  א  האם 
קיבה ברפת שלך?

פרות  מגמיע  אתה  א  האם 
בתכשירים קנויים?

א  האם אתה בעד שיטות טיו
פול טבעיות?

את  לזרז  ברצונך  א  האם 
פרות  של  לתנובה  חזרתן 

חולות?

ואם ענית בחיוב על רוב השא
את  לשקול  עשוי  אתה  לות, 

לתו זו  בטכנולוגיה  והשימוש 
עלתך. 

ההחלטה שלך

תיקון הפרעת עיכול על ידי הגמעת נוזל כרס
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תכשירי תפזול מומלצים 
להדברת זבובים
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רחוב הסוללה 1 א.ת. מערבי בית שמש, טל. 02-9926040, פקס. 02-9926050

מיוצר ומשווק ע”י
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רק טיפול משולב, שיכלול גם אמצעים להדברת דרגות ההתפתחות הצעירות, 
יהיה יעיל לאורך זמן

מתאפ ברפת  הקיץ  עונת  וראשית 
מוגברת  בפעילות  השאר  בין  יינת 
שהבולטים  מעופפים,  חרקים  של 
 - הבית  זבוב  הם  ביניהם  והמטרידים 
השוקיים  וזבוב   Musca domestica
זבובים   .Stomoxys calcitrans  -
אלה מתפתחים בכמויות גדולות בזבל 
סביבתי  למפגע  נחשבים  והם  הבקר, 

המהווה מטרד לאדם ולבקר.
רבים  פתוגנים  מעבירים  הזבובים 
שלשולים,  הבקר:  בבריאות  הפוגעים 
וחוסר  עטין  דלקות  עיניים,  דלקות 
מנוחה של הפרות. כמו כן, הם מהווים 

ומטרד לעובדי הרפת ולתושבים בסבי
בתה.

התפתחות הזבוב - ביצה, זחל, גולם 
ובוגר - תלויה במצע של חומר אורגני 
מתאים ועשיר ובטמפרטורה מתאימה. 
באופן  מתקיימים  הללו  התנאים  שני 
אידיאלי ברפתות ישראל. הזבל הרטוב 
מהווה  יבש(  חומר   35%-15% )שבו 
מצע אידיאלי של חומר אורגני בכמות 
התפתחות  בו  מתאפשרת  ולכן  רבה, 
אינו  יותר  יבש  זבל  רימות.  של  רבה 
הרימות,  של  התפתחותן  את  מאפשר 
לייבש את ערמות  כך שואפים  ומשום 
נוחה  טמפרטורה  השני:  התנאי  הזבל. 
אפריל  בחודשים  בישראל  מתקיים   -
עד נובמבר. בתנאים טובים אלו הזבוב 
10-8 ימים, ומו  משלים מחזור חיים ב
בעו זבובים  של  גדול  ריבוי  נובע  וכאן 

נות האביב, הקיץ והסתיו. כך לדוגמה, 
אחסון  מאפשרות  הגדולות  המאצרות 
ארוכה  לתקופה  זבל  של  רבה  כמות 

חודשים(,   4-3 עד  מסוימות  )ברפתות 
ואשר בתקופות החמות מהווה מצע אי

דיאלי להתפתחות רבבות זבובים.
ועל פי הערכות מסוימות, כמות הזבו

בים הבוגרים בכל רגע נתון מהווה רק 
כ- 30% מכלל האוכלוסייה, בעוד היתר 
רימות  ביצים,  בצורת  בזבל  נמצאים 
המכוון  כלשהו  טיפול  לפיכך,  וגלמים. 
רק נגד הזבובים הבוגרים מבלי לטפל 

למעשה  הוא  בזבל,  הצעירות  בדרגות 
בשור ולא  הבעיה  בסימפטום  וטיפול 

שה.
אמ גם  שיכלול  משולב,  טיפול  ורק 

ההתפתחות  דרגות  להדברת  צעים 
הצעירות, יהיה יעיל לאורך זמן.

אמצעי הדברה מכניים או פיזיקליים: 
ללכוד  במטרה  דבק  או  ריח  מלכודות 
קיימים  בוגרים.  זבובים  שיותר  כמה 

הדברת זבובים ברפת -  
סקירת הבעיה והצעות 

להקטנת המטרד

| מאת: הילל מלכה ודוד נוה, שה”מ, המחלקה לבקר / דפון באתר משרד החקלאות  | 

תמונה 1 מחזור חייו של הזבוב )באדיבות- ביולוג’יק-פתרונות ביולוגים(



67 הרפת והחלב יוני 2013

וניתן אף בקלות  יעילות למדי,  בשוק מגוון מלכודות שרובן 
על  בפיתיונות  ולהשתמש  עצמאי  באופן  מלכודות  לבנות 

בסיס שמרים ומים ועוד.
לאור העובדה שמחזור חייו של הזבוב קצר ) 10-8 ימים( 
יש צורך בטיפול תכוף בזבל: קלטור, הפיכת ערמות הזבל 

ווייבושו. חשוב לציין כי הפיכת ערמות הזבל גורמת גם לעל
ויית הטמפרטורה בהן, ובעקבות כך - להשמדת רימות הז

בובים.
וניתן לחלק את הטיפול בבעיית הזבובים לשני רבדים שיי

עשו במקביל:
חיסול  של  נכון  ביותר( ממשק  היעיל  )האמצעי  1. מניעה 

ומוקדי התפתחות הרימות נעשה ע”י ייבוש כל האזורים הר
ומרבצי הפ באזור השקתות  והלחים: הזבל הרטוב  וטובים 

רות והזבל הרטוב במאצרות. חיסול המוקדים הללו ייעשה 
ובאמצעות קלטור יעיל ותדיר של מרבצי הפרות, ייבוש מוק

במאצרות  הזבל  והפיכת  הפרות  לסככת  מחוץ  רטיבות  די 
ולעתים קרובות. יש לשים לב כי האתר הבעייתי לטיפול בא

זור הרפת הינו הבור להפרדת מוצקים סטטי, אשר לא ניתן 
להפוך בו את הזבל.

אפשרית  הצעה  זבובים.  מיליוני  לייצר  יכול  זה  קטן  בור 
המונעת  ברשת  הבור  כיסוי  הינה  הבעיה  עם  להתמודדות 

חדירת זבובים )ראה תמונה 1(.
2. הדברה

)ללא שימוש בחומרי הדברה כימיים(  א. הדברה ביולוגית 
הדברה ביולוגית ניתן לבצע באחת משתי דרכים כלהלן:

ירוקה”(  )“הדברה  “אקולוגיות”  במלכודות  שימוש  האחת, 
)עדיפה בכך שאינה מש והמכילות פיתיונות בלתי רעילים 

לאדם  להגיע  העלולים  רעילים  הדברה  בחומרי  תמשת 
מלכודות  שונים:  מסוגים  מלכודות  קיימות  החיים(.  ולבעלי 

למ ברעל.  שימוש  נעשה  לא  שבהן  רשת  ומלכודות  ודבק 
שיכת הזבובים משמשים הצבע, האור המוקרן ופיתיון מזוני 
)שחסרונו בהיותו בעל ריח רע(. את המלכודות “האקולוגיות” 

בוג וניתן להציב הן באזור הדגירה שבו מופיעים לראשונה 
רי הזבובים, והן באזור הרגיש שבו אנו מעוניינים למנוע את 

טרדתם.
הדרך השנייה היא הדברה ע”י צרעות טפיליות. ידועים שני 
 Muscidifurax raptor מינים מקומיים של צרעות טפיליות

 .Spalangia cameroni -ו
ומתפ הזבוב  של  הגולם  שלב  את  תוקפות  אלו  וצרעות 

אחרים  חיים  בבעלי  ולא  בזבובים  רק  פוגעות  הן  בו.  תחות 
נפוץ  זבובים  להדברת  אלו  בצרעות  השימוש  האדם.  ובבני 
 - א. חיל  )ע”י  נערך מחקר  בכמה ארצות בעולם. בישראל 

וביולוג’יק, פתרונות אקולוגיים מתקדמים; ד. סרקוביץ’, י. גו
טליב - ביה”ס לרפואה וטרינרית, הפקולטה לחקלאות( שבו 
נמצא כי אחוז תמותת הזבובים במשק המטופל ע”י צרעות 
, לעומת משק הביקורת  טפיליות עמד על 50% עד 80% 
זאת,  עם   . עד 20%   5%- ל  רק  הגיע  אחוז התמותה  שבו 
יש לזכור כי הדברת זבובים ע”י הצרעות אינה יכולה לשמש 
כדרך הבלעדית אלא רק חלק ממכלול של פעולות הדברה 

ומניעה.
ב. הדברה כימית

בחומרי  נכון  שימוש  באמצעות  תיעשה  הזבובים  הדברת 
בהדברה  המרכזית  הבעיה  זו.  למטרה  המיועדים  ההדברה 
הכימית היא שמושמד רק דור הזבובים הבוגר ולא הרימות. 
יתר על כן, השימוש בחומרים רעילים בסביבת בעלי החיים 

וובסביבה שבה מיוצר מזון המיועד לצריכת אדם )חלב( מח
על שימוש מדויק בהתאם  יתרה  והקפדה  רבה  זהירות  ייב 

כי בחומרי הדברה  נוספת בשימוש  בעיה  היצרן.  ולהוראות 
מיים היא פיתוח עמידות לחומרים הפעילים, ולכן יש לטפל 
בחומרים אחרים )חדישים( מדי תקופה, חומרים שהזבובים 
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ולא פיתחו אליהם עדיין עמידות. בנוסף, מרבית החומרים מיו
עדים לשימוש סביבתי, ומעט מהם מותרים לשימוש בבקר. 

וחשוב לשים לב לכך שמשתמשים אך ורק בחומרים המות
רים המופיעים ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של 
השירותים הווטרינריים ובאתר האינטרנט של מועצת החלב 
)מצורפים הקישורים לאתרים הנ”ל(. יש להשתמש בחומרים 

רק על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי האריזות.
וקישור לרשימת התכשירים המותרים לשימוש באתר השי

רותים הווטרינריים:
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/
D636D6CE-1946-416C- 988D-48275CFA803A/0/

hadbara_5312.pdf
קישור לרשימת התכשירים באתר מאל”ה - מועצת החלב:
http ://www .halavi .org .il/info/maale/pirsum/

pirsum-002.htm
)בעיקר  וההדברה  המניעה  פעולות  בכל  להתחיל  חשוב 

והביולוגית( בראשית הקיץ כדי למנוע התגברות של אוכלו
סיית הזבובים.

סיכום
כדי להשיג צמצום מקסימלי של מפגע הזבובים ברפת יש 

לפעול בארבע דרכים:
1. מניעה ע”י טיפול יעיל במרבצים ובערמות הזבל במאצו

רות
2. הדברה ביולוגית ע”י שימוש בצרעות טפיליות

3. לכידת בוגרים ע”י שימוש במלכודות מסוגים שונים
4. הדברה כימית ע”י שימוש בחומרי הדברה מאושרים

וחשוב להתחיל בפעולות בזמן, כלומר בסוף האביב, ולהת
מיד בפעולות המניעה.

תודה לכל אלו שסייעו בהכנת הדפון:
ד”ר אלעד חיל, ביולוג’יק-פתרונות ביולוגים. ענת לוינגרט, 
גבי  וגידולי שדה, שה”מ. ד”ר  מנהלת האגף לאגרואקולוגיה 

עדין, מנהל תחום בקר, שה”מ.

תמונה 2. כיסוי הבור 
להפרדת מוצקים סטטי 

ברשת המונעת חדירת 
זבובים ברפת יהל

הידעת?
ו• ליטר אחד של זבל בקר ברפת מהווה מצע נוח להתפ

תחות של כ -5000 זבובים.
• הנקבה חייה כשלושה שבועות שבמהלכם יכולה להטיל 

כ -1000 ביצים.
• כמות הזבובים עלולה לגדול מ -100 ל -3.5 מיליון תוך 

חודש!
• כל זבובה שנלכדת מונעת “ייצור” של כמה מאות רימות 

לאחר מכן.
ו• זבוב השוק גם מוצץ דם, ומכיוון שמנת הדם היומית כול

לת מספר עקיצות, הוא עלול להעביר מחלות בין פרטים 
)בע”ח או בני אדם(.

לשרותכם בייעוץ והדרכה:
רמי שניידר

מנהל תכשירי תברואה ווטרינריה
נייד: 052-6056069

משרד: 03-6577577, פקס: 03-6032310



אגיטה & נפורקס
הפתרון המשולב להדברת זבובים
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 תקציר
הם  הגידול  תנאי   – הבעיה  הצגת 
ולרווחת  אופטימאלי  לייצור  המפתח 
ומכאן לתמורה כלכלית גבוהה.  הפרה 
מתאים,  וממשק  נכונה  לתזונה  בנוסף 
בתנאי  ביטוי  לידי  באים  הגידול  תנאי 

והאקלים השוררים בחלל המבנה )קרי
יחסית  לחות  האוויר,  טמפרטורת  נה, 
רעילים.  גזים  וריכוזי  האוויר(  ומהירות 
על  מבוססות  בארץ  הרפתות  מרבית 
אוורור טבעי לסילוק עודפי חום ולחות, 
הגזים  ריכוז  ולהקטנת  הרפד  לייבוש 
הרעילים. טמפרטורות האוויר הגבוהות 
והאביב,  הסתיו  הקיץ,  בעונות  בארץ 
בתנאי  מצויות  שהפרות  לכך  וגורמות 
עקה. כתוצאה מכך, הפרות אינן ניזונות 
את  מגבירות  מתגודדות,  סדיר,  באופן 
קצב ההלחתות ונפגמת תנובת החלב. 
ומהלך ושיטות עבודה – בשנה זו הע
ובודה התמקדה בשלוש משימות עיק

ניתוח התיאורטי, התקנת  ריות: המשך 
המערכות ברפת הניסיונית הממוקמת 
הביצועים  אחר  ומעקב  אליהו  בשדה 
ברפתות של הקיבוצים יהל וגרופית.   

התוצאות  פי  על   – עיקריות  תוצאות 
שהתקבלו, ניתן להראות שטמפרטורת 
הסף התחתון של האוויר שניתן להגיע 
אליה בתוך המבנה במהלך ימות הקיץ, 
עשויה לנוע בתחום של 19 מ"צ בשעת 
23 מ"צ בצהרי היום. כמוו  הזריחה עד
בן, סף זה נמוך יותר בתקופות השוליים 

והינו במגמת ירידה ככול שהמקום גבוה 
יותר. האינדיקציות ברפת גרופית לגבי 

ותנובת החלב בקיץ בתנאי הצינון החד
שניים מצביעות על ביצועים משופרים 
הקונבנציונלית  הצינון  שיטת  לעומת 

ו)הרטבה ואוורור גם בין החליבות(. בני
תנובת  יהל,  ברפת  סוי מבוקר שנערך 
בקיץ  המדידה  תקופת  במשך  החלב 
הפרות  עבור  יולי,  באמצע  שהתחילה 

החדש הצינון  הופעל  שבה  ובסככה 
וחצי  בלמעלה משניים  גבוה  הייתה  ני, 
ק"ג חלב לפרה ליום בהשוואה לתנובת 

קונבנ צינון  בוצע  בה  בסככה  והחלב 
ציונלי. מערכת הבקרה פעלה היטב הן 
מבחינת שמירה על ספי הפעולה, מחד 
מיותרות  הפעלות  במניעת  והן  גיסא, 
לכך,  הנלווה  המוגבר  הבלאי  ולמניעת 

מאידך גיסא.
מסקנות והמלצות – טמפרטורת הסף 

והתחתון שניתן להגיע אליה בתנאי הע
רבה, בתוך המבנה במהלך ימות הקיץ, 
עשויה לנוע בתחום של 19 מ"צ בשעת 
23 מ"צ בצהרי היום. הפעו  הזריחה עד

לה חלקית של השיטה המוצעת גרמה 
ק"ג   52. בכדי  החלב  תנובת  להגדלת 

ליום לפרה. 

מבוא ותאור הבעיה
ותנאי הגידול הם המפתח לייצור אופ

ומכאן לתמורה  ורווחת הפרה  טימאלי 
נכונה  לתזונה  בנוסף  גבוהה.  כלכלית 

באים  הגידול  תנאי  מתאים,  וממשק 
השוררים  האקלים  בתנאי  ביטוי  לידי 
טמפרטורה,  )קרינה,  המבנה  בחלל 

וריכו האוויר(  ומהירות  יחסית  ולחות 
מרבית  אמוניה(.  )כגון  רעילים  גזים  זי 
אוורור  על  מבוססות  בארץ  הרפתות 
טבעי לסילוק עודפי חום ולחות, לייבוש 
הרפד ולהקטנת ריכוז הגזים הרעילים. 
והאביב  הסתיו  הקיץ,  טמפרטורות 
שהפרות  לכך  גורמות  בארץ  הגבוהות 

ומצויות בתנאי עקה. כתוצאה מכך, הפ
רות אינן ניזונות באופן סדיר, מתגודדות 
ומגבירות את קצב ההלחתות. במגמה 
היום  נהוגות  להקטין את עומס החום, 
הכוללות  צינון  שיטות  של  מגוון  בארץ 

ובין היתר הרטבה, אוורור ממוקד ושילו
בים ביניהם. שיטות אלה למרות יעילותן 
התרמית מעצימות את בעיית השפכים 
ע"י הגדלת נפח זבל ההפרשות, ומכאן 
תנגודת  לכך,  ובנוסף  הסביבה.  לזיהום 
הפרה קטנה לבעיות בריאות הקשורות 
בכך  הם  נוספים  חסרונות  להרטבתן. 
לצורך  משגרתן  מופרעות  שהפרות 

והצינון ואינן נהנות מצינון בזמן שהן רו
לצורך  בצות בחלק היבש של הסככה 
מכך,  כתוצאה  גירה.  והעלאת  מנוחה 
עולה  עליהן  האפקטיבי  החום  עומס 
)ראה  המוצעת  השיטה  אלה.  בשעות 
להלן(, באה להתגבר על חסרונות אלה. 
צינון פרות חלב בקיץ צריך להתמודד 
עם תנאים שונים החל מ-40oC ו-20% 

 .)RH 60%-30 וoC -וכלה ב ,RH

צינון רפתות

| מאת: הדו”ח המלא הוגש לקרן מדען ראשי משרד החקלאות–ע”י:
1ד”ר אברהם  ארבל,  1ד”ר אפרים מלץ, 1ד”ר אלכסנדר שקליאר, 1מרדכי ברק , 1גיא לידור, 1אשר לוי, 1אהרון אנטלר , 2משה 

קאים,  3יוסי מלול, 4ציון דקו, 5סטיבן רוזן, 5הילל מלכא   | 
1המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, 2המכון לבעלי חיים, מינהל, 3התאחדות מגדלי בקר, 4חוות ניסיונות בית שאן, 

5שרות ההדרכה והמקצוע

תקציר דו”ח מסכם 

איור 1: סככת טיפול קיבוץ שדה אליהו – מבט מבחוץ
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מערכת הצינון המוצעת מבוססת על 
והמרת חום מוחש לחום כמוס של הא
ווויר באמצעות אידוי מים ובתהליך אדי

אבטי )ללא תוספת חום( וללא הרטבה. 
אי לכך, הפתרון הכולל המוצע מבוסס 
על מבנה מבודד במגמה להקטין את 
המינימאליות,  לרמות  החום  עומסי 

וומערכת צינון התנדפותי. מערכת הצי
מרכיבים  שלושה  כוללת  המוצעת  נון 

עיקריים, כמתואר באיור 1:
באמצ כערפל  לאידוי  מים  והספקת 
הפזו גבוה  ללחץ  ריסוס  פומיות  ועות 

רות בחלל המבנה.  
המבנה  אוויר  של  מבוקרת  החלפה 
בגג  )פתחים  טבעי  אוורור  באמצעות 
אוורור מאולץ  או באמצעות  ובדפנות( 
המותקנים  ומאווררים  בגג  )פתחים 

בדפנות(.

באמצעות  שבמבנה  האוויר  סחרור 
 High Volume Low( מסחררים 
Speed( על מנת להקנות מהירות אויר 

רצויה, בנוסף לטמפרטורה ולחות. 
הפומיות ללחץ גבוה מייצרות טיפות 
בשטח  המתאפיינות  הערפל  בתחום 
ובמהירות  לנפח  יחסית  גדול  פנים 

לפו )בהשוואה  מאוד  נמוכה  ונפילה 
והיוצרות  להתזה  המשמשות  מיות 
מעבר  תהליכי  יחסית(.  גדולות  טיפות 
יותר  חום ומסה גדלים ככול שהטיפה 
קטנה. מוצע על כן, להתקין את פומיות 
הריסוס בלחץ גבוה, גבוה ככל האפשר 
ובהתאם למשטר הזרימה של  במבנה 
האוויר בו, על מנת להבטיח אידוי מלא 

ושל טיפות המים ולמנוע הרטבת הפ
ורות והרפד. בכך, כל טיפת מים מנוצ
הז משטר  בלבד.  לצינון  במלואה  ולת 

החלפת  מקצב  מושפע  במבנה  רימה 
האוויר ובעיקר ממערכת סחרור האוויר 

בתוך המבנה )ראה איור 1(.
ומטרת העבודה: מטרת העבודה העי

קרית הינה פיתוח שיטת צינון לרפתות 
סחרור  אוורור,  ממערכות  המשולבת 
תנאים  להקנות  במגמה  זאת,  וערפול. 
אוויר(  ומהירות  לחות  )טמפרטורה 
ללא  שיאפשרו הפגת החום מהפרות, 

מאמץ מצידן, ובאופן הכלכלי ביותר.

הקיץ הופך לחורף עם מערכות העירפול של א.ר.נ.
שאל את הפרות ברפתות:

• שביל החלב - כפר ויתקין
• חוות השחפים

• רגבה
• בית-אלפא

• משק יוקר - יוקנעם
• נווה-אור

• מיזרע
• רוזנברג - כפר ידידיה

• אמטו - בורגתא
• גרופית

• דורי מרקס - פארן
• יהל

• עין חרוד
• תל יוסף

• לוין - גבעת יואב
• דני הדס - פארן

• איתמר בוצ’לין - פארן
• בועז בן דוד - פארן

מושב עין-ורד ת.ד 186 מיקוד 40696 טלפקס. 09-7962387, נייד: 052-3383005
www.arn-fog.com   Email: noam@arn-fog.com

תמונה 1: סככת טיפול קיבוץ שדה אליהו – מבט מבחוץ
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מהלך ושיטות עבודה
שנה ראשונה – בשל העיכוב באישור 
התקציב שהתקבל רק במחצית השנייה 
בעיקר  התמקדה  העבודה  השנה,  של 

מר אפיון   , התיאורטי  ניתוח  ובפיתוח 
כיבי המערכת ובאיתור רפת מתאימה. 
נבחנו משקים רבים ובכול רחבי הארץ, 
המחקר.  צוות  חברי  מרבית  ידי  על 
במסגרת זו, נבחנו ואף נוהל משא ומתן 
לשילובן בניסוי, הרפתות של הקיבוצים 
ניר  הבאים: גת, רביבים, טללים, קמה, 

אל ושדה  יזרעאל  יפעת,  כינרת,  ועוז, 
זו התבססה על השיקולים  יהו. בחינה 
העיקריים הבאים: רמת ההתאמה של 
המחקר,  לביצוע  הקיימים  המבנים 
האפשרות  המחקר,  בתקציבי  עמידה 

ול הניסוי  לקבוצת  מבנה  ולהעמדת 
ושיתוף  העניין  ורמת  הביקורת  קבוצת 
תחילה,  המשק.  חברי  מצד  הפעולה 
יזרעאל  הגענו לשלבי סיכום עם רפת 
ומסיבות שונות, לא יצא לפועל ונאלצנו 
כתוצאה  החיפוש.  בתהליך  להמשיך 

ומכך, נבחרה הרפת בקיבוץ שדה אל
זה נעשה תכנון ראשוני  יהו. על בסיס 

המב להתאמת  טכני  מפרט  וונקבע 
צורף  לכך,  בהתאם  הניסוי.  לצורכי  נה 
לצוות המחקר מר ציון דקו מחוות בית 
שאן. כמו כן ובכפוף למגבלות התקציב, 

הוחל בהזמנת הציוד הנדרש.
הת העבודה  זו  בשנה   – שנייה  ושנה 

עיקריות:  משימות  בשלוש  מקדה 
והמשך ניתוח התיאורטי, התקנת המע

הממוקמת  הניסיונית  ברפת  רכות 
הביצועים  אחר  ומעקב  אליהו  בשדה 

ברפתות של הקיבוצים יהל וגרופית.
בסיס  על   - תיאורטי  ניתוח  המשך 
הניתוח התיאורטי המפורט בדו"ח של 

הפ ביצועי  חושבו  הראשונה,  והשנה 
שבקר האקלים  בתנאי  כתלות  ורות 

בתם עבור תנאים בהם הפרות יבשות 
 ,2 ו-   1 או רטובות כמפורט בטבלאות 

בהתאמה.
 – הניסוי  ברפת  המערכות  התקנת 
ולאחר שהרפת בקיבוץ שדה אליהו או

פעולה  לשיתוף  הנכונות  והובעה  תרה 
נבחרו  המעורבים,  הגורמים  כל  מצד 
שתי סככות זהות )אורך – 95 מ', רוחב 
כאשר  מ"ר(   2375 כולל  ושטח  מ'   25

ואחת משמשת כביקורת והשנייה לטי
ופול )במתכונת המוצעת כמתואר למ

והתקנו  הוסבה  הטיפול  סככת  עלה(. 
בה המערכות כמתואר בתמונות 1 ו-2, 

ועל פי הפירוט הבא:
המבו סגירת  טיפול   סככת  –סגירת 

נה נעשתה באמצעות יריעה מחוזקת, 
)המז הדפנות  שתי  ואטומה.  ומולבנת 

קבוע.  באופן  נסגרו  והמערבית(  רחית 
כל  חולקו  והדרומית  הצפונית  דפנות 

לשני חלקים, החלק הע לאורך  ואחת 
וליון נסגר ביריעה קבועה והחלק התח

תון באמצעות ווילונות הניתנים לסגירה 
מגובה  פתיחה  דרומית  דופן  ופתיחה. 
צפונית  דופן  זאת  ולעומת  הקרקע 
הווילונות  העול.  מגובה  ווילון  פתיחת 
מצוידים במנועים חשמליים הנשלטים 

על ידי הבקר או באופן ידני.
מערכת ערפול – הותקנו ארבעה קווי 

וערפול בחלוקה לשני צמדים המותק
כלל  צמד  כל  הסככה.  צידי  בשני  נים 
כמחצית מפומיות הריסוס עם חלוקה 
של 140 ו- 70 פומיות ריסוס כל צמד. 

ובקצה כל קו פומיות מותקן ברז חשמ
לי. משאבה אחת )21 ליטר לדקה 7.5 
תדר  משנה  באמצעות  המונעת  כ"ס( 
 5 לדקה,  ליטר   15( משאבות  ושלוש 

וכ"ס כל אחת( המחוברות לסעפת ומ
מנה לארבעת קווי הפומיות.  

בקוו מסחררים   5 סחרור   –מערכת 
טר של כ- 7.5 מ', ספיקה של 730000 
מ"ק לשעה כל אחד )REV24 – הספק 

של 1.5 ק"וואט כל אחד(. 
–מערכת אוורור  אוורור טבעי באמצו

עות שליטה על גובה הוילונות הדרומי 
והצפוני.

–בקר אקלים  הותקן בקר אקלים מעו
 ,National Instrument בדתי )תוצרת
בקר  הכולל:   ,CompactRIO דגם: 
 NI-9213 יחידות   ,Real-time 9023
לכניסות  יחידה  תרמוקפלים,  למדידת 
ליציאות  יחידה   ,NI-9203 אנלוגיות 
לכניסות  יחידה   ,NI-9265 אנלוגיות 
ליציאות  ויחידה   NI-9421 דיגיטליות 

תמונה 2: סככת טיפול קיבוץ שדה אליהו – מבט מבפנים 

תמונה 3: רפת קיבוץ גרופית.
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על  לשליטה   )NI-9477 דיגיטליות 
המערכות השונות ואשר תוכנת בשפת 

  .LabView
וגרו יהל  ־מעקב אחר ביצועי רפתות 

פית – בכפוף לשיטת הצינון המוצעת, 
ושתי סככות הממוקמות בקיבוצים גרו
ופית ויהל, הותאמו והותקנו בהן המער

כות השונות, בהתאם לפירוט הבא:
 ,3 קיבוץ גרופית – כמתואר בתמונה 
סככה כוללת, באורך של 90 מ' )מזרח 
מערב( ורחב 23.5 מ' )שטח כולל 2115 

מ"ר( הוסבה ע"פ הפירוט הבא:
)המזו הדפנות  שתי  מבנה   –סגירת 
באמצעות  נסגרו  והמערבית(  רחית 
פחים באופן קבוע דופן מערבית החל 
ודופן צפונית  מגובה של כ- חצי מטר 
הדפנות  זאת,  לעומת  העול.  מגובה 

והצפונית והדרומית נותרו פתוחות לח
לוטין.

מערכת ערפול – ארבעה קווים זהים 
 6.6  – )דיזות  ריסוס  פומיות   100 עם 
ליטר לשעה( כל קו, שתי משאבות )30 
10 כ"ס כל אחת( המחובו  ליטר לדקה,

רות לשני קווים כל אחת, ניתן להפעיל 
כל משאבה לחוד ושתיהן ביחד.

מסחררים   14  – סחרור  מערכת 
רצועות(,  הנעת  כ"ס   1.5 של  )הספק 
ובחלוקה לשתי קבוו מ'   2  בקוטר של

צות. 
ללא  טבעי  אוורור   – אוורור  מערכת 

שליטה.
 ,4 בתמונה  כמתואר   – יהל  קיבוץ 
סככת קורל, באורך של 80 ורחב 24 מ' 

הוסבה ע"פ הפירוט הבא: 
 – בתקרה  צל  רשת   – מבנה  סגירת 

ושנמתחה בין סככת הקורל לפס האב

באמצעות  דפנות  ארבעת  סגירת  סה. 
באמצעות  לפתיחה  הניתנים  פחים 

הרמה וסיבוב סביב ציר. 
מערכת ערפול – חמישה קווים זהים 
 6.6  – )דיזות  ריסוס  פומיות   80 עם 
ליטר לשעה(, שתי משאבות )30 ליטר 
לדקה, 10 כ"ס כל אחת – כאשר אחת 
מחוברת לשני קווים והשנייה לשלושה 
קווים(, ניתן להפעיל כל משאבה לחוד 
המשאבות  לכך,  בנוסף  ביחד.  ושתיהן 

לווי תדר  משנה  באמצעות  ומופעלות 
סות ספיקת המים. 

מסחררים   15  – סחרור  מערכת 
ישירה(,  הנעה  כ"ס,   1.5 של  )הספק 
2 מ' ובחלוקה לשלוש קבוו  בקוטר של
צות והמופעלות באמצעות משנה תדר 

– כל קבוצה לחוד. 
עם  טבעי  אוורור   – אוורור  מערכת 
ארבעת  סגירת  באמצעות  שליטה 

הדפנות.
המערכות  הפעלת  המשקים  בשני 
שיקול  פי  ועל  ידני  באופן  נעשתה 

דעתם של הרפתנים.
בעיו יוחדה  זו  שנה  שלישית   –שנה 
קר לאפיון הביצועים המתקבלים בשני 
ובהשוואה  ויהל  אליהו  שדה  המשקים 
מערכת  הותקנה  זו  בשנה  לביקורת. 
בקרה שהינה פיתוח משותף של מינהל 

אמי "שגב  וחברת  החקלאי  והמחקר 
טק" )הסכם מספר 166/10(. בהתאם 
זו מהווה מערכת  לכך, מערכת בקרה 
מידע,  ניהול  בקרה,  המשלבת  מומחה 
נקראת  זו  מערכת  והתראות.  דוחות 
 AGROEXPERT 2D CLIMATE
האקו לתנאים  בנוסף   .CONTROL
לימים, נערך מעקב אחר תנובת החלב 

טמפרטו רביצה,  התנהגות  ווהפוריות, 
ורת גוף וקצב הנשימה של הפרות. לצו

רך זה, בשני המשקים, הוקצו לקראת 
אקראי  באופן  הפרות  העונה  תחילת 
על פי מס' התחלובה וימים מהמלטה 
לאחת משתי סככות – טיפול וביקורת. 

והחל מחדש מאי ועד תום הניסוי בחו
דש ספטמבר, נכנסו הפרות שהמליטו 
לאחת משתי הקבוצות לסירוגין על פי 
צוידו  הפרות  כל  לעיל.  הקריטריונים 
בתגים המאפשרים מדידת זמן רביצה 
ומספר רביצות )אפיאקט פלוס תוצרת 
צ.ח.מ. אפיקים(. הנתונים של כל פרה 

ונאספו בכל חליבה ומתוכם חושבו הנ
הטמפרטורה  השתנות  היומיים.  תונים 
קבוצות  בשתי  הפרות  של  הוגינאלית 
לאורך  מועדים  בשני  נמדדה  הניסוי 
אוו באמצעות  ימים,   3 במשך  הקיץ 

מדגם  )אנ"ט(  טמפרטורה  נתוני  גרי 
חברת  של   Thermochron iButton
Maxim, הניתנים לשימוש חוזר שכויו
 .oC 41-ו  oC 39של בטמפרטורה  לו 
מתאים  בחריץ  הוכנס  הנתונים  אוגר 
CIDR )ריק מפרוגסו  בהתקן וגינאלי-

עם  הפרה.  לנרתיק  שהוחדר  טרון(, 
סיום המדידה, נקראו הנתונים שנשמרו 
להצגה  אקסל  לקובץ  והועברו  באנ"ט 
גרפית. כמו כן, נמדד במשך יומיים קצב 

והנשימה של הפרות בשתי קבוצות הני
סוי במועדים שונים לאורך היממה. 

תוצאות ודיון
ושנה ראשונה – על בסיס הניתוח התי

אורטי וכמפורט בדו"ח לשנה זו, נעשה 
הפרה  של  החום  שטף  של  תחשיב 
החום  ושטפי  הפרה  בתנובת  כתלות 
מהפרה לסביבתה כאשר הפרה יבשה 
נעשה  כן,  כמו  רטובה.  הפרה  וכאשר 
המבנה  של  החום  עומסי  של  תחשיב 
המבנה.  של  הבידוד  לרמת  בהתאם 
עבור  חישוב  נעשה  ההדגמה  לצורך 
כמתואר  רטובות  ופרות  יבשות  פרות 
כמתואר  בהתאמה.   ,2 ו-   1 טבלאות 
וכו הפרה  של  חום  שטפי   ,1  בטבלה

תוצאה מכך תנובת החלב שלה חושבו 
ובתנאים בהם: הפרווה יבשה, טמפרטו

רת עור 38.5 מ"צ וטמפרטורת סביבה 
בקרינה,  חום  למעבר  האקוויוולנטית 

זהה לטמפרטורת האוויר שבסביבה. 
על פי התוצאות נראה שתנובת החלב 

וגדלה ככול שהפרווה דקה יותר, שמהי
רות האוויר בקרבת הפרה גבוהה יותר  
יותר.  נמוכה  האוויר  ושטמפרטורת 
בדומה לכך וכמתואר בטבלה 2, חושבו 
עבור  העור  וטמפרטורת  חום  שטפי 
5 מ"מ,  פרווה רטובה ובעלת עובי של 
האקוויוולנטית  סביבה  טמפרטורת 

זהה לטמפרטו בקרינה,  חום  ולמעבר 
רת האוויר שבסביבה ותנובת חלב של 
60 ו- 80 ק"ג ליום )סה"כ הפסדי חום 

תמונה 4: רפת קיבוץ יהל
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2039 ו- 2524 וואט, בהתאמה(. ראשית חשוב לציין את שטפי 
החום בהולכה הגדלים באופן משמעותי בהשוואה למצב של 
יבשה )בשל מקדם מעבר החום בהולכה של המים  פרווה 
25 משל האוויר(. התוצאות מצביעות על שטף איו  הגדול פי

דוי גדול יותר ככול שטמפרטורת האוויר יותר גבוהה וככול 
שהלחות נמוכה יותר. חשוב להדגיש את ההבדל המשמעותי 
המתקבל בין שטף האידוי של הפרה בתנאים הנהוגים כיום 
המתקבלים  התנאים  לעומת  ויבש(  גבוהות  )טמפרטורות 
משמעות  ולח(.  נמוכות  )טמפרטורות  המוצעת  במתכונת 
הדברים – במתכונת המוצעת, הפרה נשארת רטובה למשך 
זמן ארוך יותר ואין צורך בהרטבתה לעיתים תכופות. כמובן, 
שמשך הזמן בין הרטבה אחת לשנייה תלוי בתכולת המים 
שהפרווה עשויה להכיל. שטפי חום אלה מתחוללים במקביל 

וובטור בעת ובעונה אחת. כמו כן, הפרות עשויות להיות בט
ווח בין שני תנאים קיצוניים אלה )רטובות ויבשות(. תוצאות 
אלה מצביעות באופן ברור על חשיבות מהירות האוויר על 
מנת להפיג את עודפי החום מהפרה גם בתנאים המיטביים 
שעתידים להקנות באמצעות מערכת הערפול. הווה אומר, 
שילוב של שלושת המערכות ערפול, אוורור וסחרור עשויים 
להגדיל את תנובת החלב בימים החמים בהשוואה למקובל 
כיום. בנוסף לכך, תנאים אלה עשויים למתן את שטף אידוי 
המים מהפרה ולשמור אותה רטובה למשך זמן ארוך יותר 

בהשוואה לנהוג כיום.      
שנה שנייה – בשל ההתקנה החלקית של המערכת ברפת 
קיבוץ גרופית, התוצאות המובאות בזאת מתמקדות ברפת 
בשיפורים  התמקדו  שהובאו  התוצאות  בלבד.  יהל  קיבוץ 

ושהתקבלו בתנאי האקלים בהשוואה לסביבה ובביצועי הפ
רות בהשוואה לסככות האחרות. 

תוצאות אקלימיות – התאמת המבנים והתקנת המערכות 
בקיבוץ יהל הושלמה לקראת אמצע יולי. המערכות תופעלו 

ובאופן ידני ובהתאם למתכונת הבאה: עם בוקר סגירת חל
קית של המבנה לרמה הרצויה והפעלת חלקית של מערכת 

והערפול ומערכת סחרור האוויר. במהלך היום ובכפוף לשי
נויי הטמפרטורה, המבנה נסגר יותר והוגברה הפעלתן של 
מערכות הערפול והסחרור, באופן הדרגתי. לקראת החשכה 
המערכות הערפול וסחרור מופסקות באחת והמבנה נפתח. 

ועל פי התוצאות שהתקבלו ניתן להצביע על כך שטמפרטו
רת המבנה במהלך ימות הקיץ, עשויה לנוע בתחום של 18 
26 מ"צ בצהרי היום. בהתאם לתוצו  מ"צ בשעת הזריחה עד
אות אלה ניתן להצביע על כך שהמבנה תופעל באופן חלקי 
הן בשל חוסר ההפעלה המוחלטת במהלך שעות הלילה, והן 
בשל חוסר מיצוי הפוטנציאל של המערכות השונות במהלך 

ושעות היום. אי לכך, לא התקבלו התוצאות האקלימיות המי
טביות העשויות להתקבל.

ביצועי  היה להשוות את  ניתן  יהל  ברפת   – ביצועי הפרות 
הפרות בשתי הסככות כאשר האחת אוכלסה בפרות שקבלו 

וצינון קונוונציונלי )ביקורת( ובאחרת בפרות שקבלו את הצי
נראה בעליל שירידת התנובה היחסית  )טיפול(.  נון המוצע 
התוצאות  הטיפול.  בקבוצת  יותר  קטנה  הייתה  והמוחלטת 
באופן  פרות  והעבירו  בצינון  הוחל  שכאשר  כך  על  הצביעו 
אקראי על פי זמן המלטה ומספר התחלובה לאחת משתי 
בשיטה  הפרות  צוננו  בה  בסככה  הפרות  ביצועי  הסככות, 
החדשנית גבוהים בכדי 2 ק"ג חלב ליום מאלה של הפרות 
שביצועי  בחשבון  לקחת  יש  הקונבנציונלית.  בצורה  שצוננו 

והפרות בשיטת הצינון החדשנית התקבלו ללא הפעלת הצי
נון במהלך שעות הלילה. נדגיש, שבשום מקרה לא הצטברו 

מים במידרכים והזבל נשאר יבש.
כהמשך לשנה השנייה, העבודה בשנה זו  שנה שלישית – 
התמקדה באפיון תנאי האקלים ובביצועים של הפרות בשני 

המשקים שדה אליהו ויהל. 

israel E.S.L.I LTD
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•
•
•
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תנאי אקלים רפת קיבוץ שדה אליהו 
תנאי ההפעלה ותנאי האקלים שהתו – 
קבלו בפועל כמתואר באיורים 2 עד 5 
ובהתאם לפירוט הבא: באיור 2 מובאים 
2-6- מתאריך  שהתקבלו  התוצאות 
2012, המתאפיין בכך שעד השעה 12 
בעוד  השתנתה  הערפול  מי  ספיקת 

הטי בסככת  האוויר  ושטמפרטורת 
פול נשמרה סביב- 25 מ"צ ולחות של 
שעה  לאחר  לתכנון.  בהתאם   75% כ- 
מ"צ,   29 לכדי  עלתה  הטמפרטורה  זו 

שספי אף  על  ירדה  היחסית  והלחות 
המקסימאלית  הייתה  הערפול  מי  קת 

והאפשרית. שינוי זה התקבל בשל השי
וניתן להצביע  נוי שחל במהירות הרוח 
על כך שהשינוי זה גדל ככול שמהירות 
הרוח גדלה. תופעה זו מצביעה על כך 
שנעשו  באמצעים  המבנה  שסגירת 

וס מספקים  אינם  למעלה  וכמפורט 
מלאה.  בשליטה  אינה  האוורור  פיקת 
כתוצאה מכך, ההבדלים בטמפרטורות 
הלח הינם במגמה הפוכה. בנוסף לכך, 
 34 לכדי  עלתה  המבנה  טמפרטורות 
הלח  טמפרטורות  בהם  בתנאים  מ"צ 
ל-  מעל  לערכים  עלתה  הסביבה  של 
זו  תופעה   .3 באיור  כמתואר  מ"צ,   26
החמירה בימים בהם טמפרטורת הלח 
במהלך  גבוהה  הייתה  הסביבה  של 
ערכי   .)4 )איור  היממה  שעות  מרבית 
טמפרטורות לח אלה ואף מעבר לכך, 
היו בשגרה החל מאמצע יוני ועד תחילת 

אק שנתוני  להדגיש,  חשוב  ואוקטובר. 
לים שנצפו שונים מאוד מנתוני אקלים 
המטאורולוגי  השירות  של  שנתיים  רב 
כך  על  המצביעות  צבי(,  טירת  )קיבוץ 

ומיני לח מקסימאלית  ושטמפרטורות 
עומדות  שנתיות  מאלית-מקסימאלית 
על כ- 24 ו- 20 מ"צ, בהתאמה. בנוסף 
שעומס  מצביעות  אלה  תוצאות  לכך, 
החום שמקורו בתקרה ובדפנות מהווה 
מעל  כ-70% מעומס החום הכולל של 

זו, מבוססת על תוצ והמבנה. הערכה 
לעיל  המתואר  התיאורטי  הניתוח  אות 

הא החלפות  של  תחשיב  ובאמצעות 
המתאדים  המים  לספיקת  בכפוף  וויר 

ו)מערפול ומהרפד( ובהתאם לכך, הר
חקת עודפי החום הנגרמת באמצעות 
החלפת אוויר זו. מוצע להימנע מעודפי 
עומס חום זה באמצעות בידוד המבנה 
ובכך להקטין את צריכת המים ולשפר 

את רווחת הפרה.
תנאי אקלים רפת קיבוץ יהל – בניגוד 
לתוצאות המאכזבות שהתקבלו ברפת 
שדה אליהו, ככלל טמפרטורת האוויר 
 –  22 בתחום  נעה  במבנה  שהתקבלה 

26 מ"צ, כמתואר באיורים 5 – 7.
האקלים  נתוני  מובאים   5 באיור   
המתאפיין   ,20-8-2012 בתאריך 

ובטמפרטורה ולחות של הסביבה בצה
39 מ"צ ו- כ- 15%, בהתו  רי היום  של

הלח  טמפרטורת  אלה  בתנאים  אמה. 
19 מ"צ, טמפרו  של הסביבה הינה כ-
 22 כ-  של  בתחום  נעה  המבנה  טורת 
5a(, לחות היו איור  )ראה  24 מ"צ   עד
חסית במבנה נשמרה על כ- 85% כפי 
5b( ובו  שהוצב כערך נדרש )ראה איור
התאם לכך ניתן להראות שטמפרטורת 
הלח במבנה נעה בתחום של כ- 20 עד 
ממשקיות  וכמתואר  מסיבות  מ"צ.   22
צונן החל משעה תשע  בלבד, המבנה 
בבוקר עד תשע בערב. על פי תוצאות 
ניתן לשמור במהלך  אלה נראה שהיה 
בתחום  טמפרטורה  על  הלילה  שעות 
של כ- 20 עד 22 מ"צ ובכך לשפר את 
רווחת הפרה. חשוב להדגיש שמערכות 
הדרגתית,  בצורה  הופעלו  ההפעלה 
5c ו- 5d. על פי תוצו  כמתואר באיורים
אות אלה ניתן להצביע על כך שמספר 
הערפול  קווי  של  בהפעלה  השינויים 

ההפע שעות  כל  במהלך  ווהמשאבות 
לה היה נמוך ועמדו בתחום שבין עשר 
בפתיחת  ההפעלות  ומספר  לעשרים, 

תו מאה.  לכדי  עלה  הדפנות  ווסגירת 
צאות אלה מצביעות על כך שהבקרה 
על  שמירה  מבחינת  הן  היטב  פעלה 
והן במניעת  גיסא,  ספי הפעולה מחד 

והפעלות מיותרות הגורמות לבלאי מוג
ובר של המערכות מאידך גיסא. כמתו

אר באיור 6, תוצאות דומות מתקבלות 
גם למחרת, אלא שטמפרטורת המבנה 
עולה בכדי 2 מ"צ בשל העלייה בלחות 
ולו  7% כ- של  הסביבה  של   היחסית 
הלח של הסביבה  עליה בטמפרטורת 
2 מ"צ. כמו כן, לירידה בטמפרטוו  בכ-

ירידת הלחות היחסית  רת המבנה עם 
והגדלת הפרש הטמפר ושל הסביבה 

 18 לכדי  למבנה,  הסביבה  בין  טורה  
סוף  לקראת   .7 באיור  כמתואר  מ"צ, 
חודש ספטמבר הרפתן מסיבותיו הוא, 

והחליט לקצר את שעות ההפעלה בעי
 .8 באיור  כמתואר  הבוקר,  בשעות  קר 
טמפרטורה  הפרש   ,9 באיור  כמתואר 

והמקסימאלי בין פנים המבנה לבין הס
ביבה שהתקבל במשך שעות היום )בין 
החל  בערב(,  שמונה  עד  בבוקר  עשר 
מתאריך 10-8-2012 עד לתאריך -24
9-2012, נע בתחום של 10 עד  19 מ"צ 
תוצאות  פי  על  מ"צ.   15 כ-  ובממוצע 
מקורב  לתחשיב  שבדומה  נראה  אלה 

ושנעשה לרפת שדה אליהו )ראה למ
בתקרה  שמקורו  החום  עומס  עלה(, 
ובדפנות מהווה כ 70%- מעומס החום 

והכולל של המבנה. כמו כן, מספר השי
נויים היומי בהפעלה של קווי הערפול, 
המשאבות ופתיחת או סגירת הדפנות 
כמתואר באיור 10. על פי תוצאות אלה, 
נראה שהערכים הממוצעים לתקופה זו 
עומדים על 18, 17 ו- 60 שינויים ליום, 
פי  על  נמוכים  אלה  ערכים  בהתאמה. 

וכל קנה מידה ומצביעים על כך שמע

עם  במשותף  )שפותחה  הבקרה  רכת 
חברת "שגב אמיטק"( פעלה היטב ולא 
זאת,  מיותרים.  הפעלה  לשינויי  גרמה 
בנוסף לכך שהטמפרטורות שהתקבלו 

והלחות היח נמוכות למדי  היו  ובפועל 
סית שהתקבלה בפועל הייתה בסטייה 
)פחות  כרצוי  שנקבע  מהסף  קטנה  

משני אחוז בממוצע(.     
על פי תוצאות אלה, ההבדלים בין שני 
ויהל  אליהו  בשדה  הסגורים  המבנים 

העי הגורמים  משני  כתוצאה  ונובעים 
קריים הבאים:   

יהל  המבנה בקיבוץ  סגירת המבנה – 
טובה  שליטה  אפשרו  סגירתו  ואופן 
יותר בספיקת האוורור, במרבית שעות 

ההפעלה ובמרבית ימות הקיץ.
– אשר  טמפרטורת לח של הסביבה 
משמעותי  באופן  נמוכה  יהל  בקיבוץ 

מזו בקיבוץ שדה אליהו
יחד עם זאת וחשוב לציין שגם עבור 
המבנה שבקיבוץ יהל, יש מקום לשיפור 

והן בצמ ומשמעותי הן ברווחת הפרה 
צום צריכת המים והאנרגיה, באמצעות 
כל  במהלך  והפעלתו  המבנה  בידוד 

שעות היממה.
שהתקבלו  התוצאות  זאת,  לאור 
משך  פוריות,  חלב,  תנובת  ל-  באשר 
רביצה, קצב נשימה וטמפרטורת הגוף 
יהל  של הפרות מתמקדות ברפת של 

בהתאם לפירוט הבא:
הייתה  החלב  תנובת   – חלב  תנובת 
0.94 ± 40.62 ו- 1.42 ± 38.49 ק"ג ליום 
ספטמבר  עד  יוני  בחדשים  בממוצע 

ובפרות בסככת הניסוי והביקורת בהת
אמה. הפרש התנובה היומית בממוצע 
שבועי )P>0.001( מוצג באיור מס' 11, 

וומבטא גם את השפעת השינויים האק
לימיים על יעילות ממשקי הצינון בשתי 
ספטמבר  עד  יולי  בחודשים  הסככות. 
 2.5 כ-  הניסוי  בסככת  הפרות  הניבו 
בסככת  הפרות  מאשר  יותר  ליום  ק"ג 

הני הניסוי  בסככת  הפרות  והביקורת. 
החליבות  אחת משלושת  בכל  יותר  בו 
במשך היממה. הרכב החלב של הפרות 

בשתי הסככות היה דומה.
פוריות – במשך תקופת הניסוי בוצעו 
67 הזרעות בקבוצת הניסוי ו-53 הזרו
ההת שיעורי  הטיפול.  בקבוצות  ועות 

 37.9% היו:  ההזרעות  מכלל  עברות 
ו-26.4% אצל פרות הטיפול בהשוואה 
לפרות הביקורת, הווה אומר עלייה של 
בהשוואה  התעברות  בשיעור   43% כ- 

לקבוצת הביקורת.
התנהגות רביצה – כמתואר באיור 12, 
זמן  יותר  רבצו  הניסוי  בסככת  הפרות 

ומאשר בסככת הביקורת, במיוחד בש
ועות אחה"צ בהן עקת החום היא מיר

יותר  נמוך  היה  הרביצות  מספר  בית. 
ואצל הפרות בסככת הניסוי, דבר שה

ביא לכך שמשך כל רביצה היה ממושך 
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יותר בסככת הניסוי.
הנשימה  קצב  בבוקר   – נשימה  קצב 
של הפרות בשתי הקבוצות היו דומות. 
נמצא   1600 בשעה  במדידה שנערכה 
שקצב הנשימה של פרות הטיפול היו 
/55( משמעותי  באופן  יותר  נמוכות 
של  הנשימה  לקצב  בהשוואה  דקה(, 

פרות הביקורת )80/דקה(.  
השתנות הטמפרו  טמפרטורת גוף –
של  היממה  במשך  הוגינאלית  טורה 
הפרות בשתי קבוצות הניסוי מתוארת 
שבפו עולה  לכך,  בהתאם   .13  באיור
רק הזמן בין חליבת הבוקר ועד שעות 
8 שעות בלבד( הטמפרו )כ -הצהריים 

בקבוצת  הפרות  של  הוגינאלית  טורה 
מ"צ,   39.0 מ-  נמוכה  הייתה  הביקורת 
בתחום  גוף  טמפרטורת  סף  שהוא 
הצהריים,  משעות  החל  הנורמוטרמי. 
מציגות  הביקורת  בקבוצת  הפרות 

הוגינא בטמפרטורה  רבה  ותנודתיות 
וערכי  היזומים,  הצנונים  בעקבות  לית 
השיא שלה הגיעו לרמה של 39.8 מ"צ. 
הוגינאלית  הטמפרטורה  זאת,  לעומת 
נשמרה  הטיפול  בקבוצת  הפרות  של 
ממוו זמן  בפרק  מ"צ   39.0 מ-  נמוכה 
שך יותר במשך היממה )כ-16 שעות(, 
והוצאת  בסככה  הצינון  להפסקת  עד 
הפרות לחצר. בשעות הלילה כשפרות 
לסככה,  מחוץ  שהו  הקבוצות  בשתי 
לרמות  הוגינאלית  הטמפרטורה  עולה 
של 39.6 מ"צ בקבוצת הטיפול ו- 40.0 
מאוד,  יתכן  הביקורת.  בקבוצת  מ"צ 
גם  הטיפול  בסככת  הצינון  שהפעלת 

ובשעות הלילה, הייתה מונעת את הע
ומאפשרת  הגוף  לייה של טמפרטורת 
בתחום  גוף  טמפרטורת  את  לשמור 
הנורמוטרמי במשך כל שעות היממה. 
בהקשר זה, ראוי לציין שמניעת העלייה 

בו לשעות  אפילו  הגוף  ובטמפרטורת 
לצמצם  עשויה  היממה,  במשך  דדות 
את הסיכון של תמותת העובר בשלבי 
התפתחות מוקדמים שלו, ולשפר בכך 

את סיכויי ההתעברות של הפרה. 
היתכנות כלכלית – התחשיב הכלכלי 

ושנערך מבוסס על התוצאות שהתקב
לו ועל סמך ההנחות הבאות: 

והשיטה המוצעת תופעל באזור הער
בה במשך 120 ימים בשנה.

2.5 ק"ג ליום  הגדלת תנובת חלב ב- 
לפרה. 

לשיטת  קונבנציונלית  סככה  הפיכת 
הערפול עולה כ- 360,000 ₪ לקבוצה 
100 פרות. עלות זו כוללת מסו  של כ-

וסגירת  בקר  ערפול,  מערכת  חררים, 
של   לעלות   בהשוואה  זאת,  הסככה. 
100,000 ₪ למסחררים וערפול קוו  כ-

נבנציונליים. 
1.5 ₪ וקבוצת הטיו  מחיר מ"ק מים -
פול השתמשה בעוד 2 מ"ק מים ליום. 
עלות סילוק מ"ק ביוב - 3.5 ₪ )קבוצת 

הטיפול יצרה 23 מ"ק ביוב פחות ליום 
בחצר המתנה(. 

הפרות  להבאת  עבודה  שעת  עלות 
בקבוצת   .₪  30 היא  המתנה  לחצר 
שעות   11/3 של  חסכון  יש  הטיפול 
לחצר  פרות  מביאים  )לא  ביום  עבודה 
זאת,  עם  יחד  החליבות(;  בין  המתנה 
שיטת הערפול דורשת תוספת עבודה 
)40 ₪ לשעת  יותר מקצועי  של עובד 

ועבודה( לחצי שעה ביום כך שסך חס
כון לעבודה של קבוצת הטיפול היה 20 

₪ ליום.
קילוואט   176 צרכה  הטיפול  קבוצת 
שעה חשמל יותר ביום, בעלות של 0.5 
שאם  לציין,  חשוב  שעה.  לקילוואט   ₪
החיסכון  תקרה  במסחררי  משתמשים 

הקו משיטה  וההפרש  גדול  ובחשמל 
שעה  קילוואט   56 ל-  יורד  נבנציונלית 

ביום בלבד. 
כתוצאה מכך, קיים חסכון יומי של 9.5 
המשק  אם  הערפול.  בשיטת  ביום   ₪

החי תקרה,  במסחררי  משתמש  והיה 
ניצול  ביום עקב   ₪ 69.5 כ-  היה  סכון 

וחשמל יותר יעיל. בתנאים אלה וכמתו
נערך  הכלכלי  התחשיב   ,14 באיור  אר 
עבור שלושה חלופות: רגילה – תמורה 
פסימית  המטרה,  ממחיר   95% של 
ו  המטרה  ממחיר   80% של  תמורה   –
אופטימית – מחיר מטרה ובתוספת 60 
וכמתואר  לכך  בהתאם  לק"ג.  אגורות 
עומדת  )a(, תקופת ההחזר   14 באיור 
בהתאמה.  שנים,   6.2 ו-   13.5  ,9.7 על 
תיקרה  במסחררי  ששימוש  כמובן, 
כמתואר  ההחזר,  תקופת  את  מקצר 
שתקופת  לציין  חשוב   .)b(  14 באיור 
ההחזר מתקצרת בשל קיזוז ההשקעה 
כמו  ₪  100000 הנהוגים  )במתקנים 

 14 באיורים  כמתואר  למעלה(,  פורט 
להדגיש,  חשוב  בהתאמה.   ,)d( ו-   )c(
התמורות  שוקללו  לא  זה  שבתחשיב 
הפוריות  משיפור  הנובעות  הכלכליות 
 43% כ-  של  בעליה  ביטוי  לידי  הבאה 

לביקו בהשוואה  ההתעברות,  ובשיעור 
רת.

 סיכום ומסקנות
ובמהלך שלושת השנים העבודה הת

מקדה בעיקר בפיתוח ניתוח התיאורטי, 
אפיון מרכיבי המערכת, באיתור רפתות 
ברפת  המערכות  התקנת  מתאימות, 
הניסיונית שבשדה אליהו ומעקב אחר 
ברפתות  בעיקר  שהתמקדו  הביצועים 
של הקיבוצים שדה אליהו ויהל. על פי 
התוצאות האקלימיות שהתקבלו, נראה 
שבעוד שהביצועים שהתקבלו בקיבוץ 
בקיבוץ  הרי  היו מאכזבים  אליהו  שדה 
הביצועים  מאוד.  מעודדים  היו  יהל 
שדה  בקיבוץ  שהתקבלו  המאכזבים 
עיקריות:  סיבות  משתי  נבעו  אליהו 
בשל   – בסככה  גבוהה  אוויר  תחלופת 

משבי הרוח המקומיים וחוסר השליטה 
מכך עלתה  וכתוצאה  בסגירת המבנה 
היחסית,  הלחות  וירדה  הטמפרטורה 

במר  – הגבוהות  הלח  ווטמפרטורות 
השוואה  כל  וללא  היממה  שעות  בית 

הממוצ המטאורולוגיים  ולתנאים 
לעומת  המקומיים.  שנתיים  הרב  עים 
ימות הקיץ  יהל במרבית  זאת, בקיבוץ 
טמפרטורת האוויר בסככה לא עלתה 
הייו היום  ובמרבית שעות  מ"צ   26  על
תה סביב ה- 24 מ"צ. מערכת הבקרה 
 AGROEXPERT 2D CLIMATE(
CONTROL( פעלה היטב הן מבחינת 
גיסא,  מחד  הפעולה,  ספי  על  שמירה 

ולמני מיותרות  הפעלות  במניעת  ווהן 
עת הבלאי המוגבר הנלווה לכך, מאידך 
באופן  הופעלה  הצינון  מערכת  גיסא. 
חלקי, החל משעה 9 בבוקר ועד לשעה 
לראות  ניתן  לכך,  בנוסף  בערב.  עשר 
המבנים  בשני  החום  עומס  שמרבית 
הניסיוניים, מקורו בקירות ובגג החמים 

ובשל קרינת השמש וטמפרטורות הס
וביבה. אי לכך, מבנה מבודד עשוי להו
וביל הן לשיפור ניכר בביצועים של הפ

בתשומות  משמעותי  לחיסכון  והן  רות 
ניתן להצ והצינון. על פי תוצאות אלה 
ביע על המסקנות העיקריות הבאות: 

בתוך  התחתון  הסף  טמפרטורת 
והמבנה שניתן להגיע אליה בתנאי הע

לנוע  עשויה  הקיץ,  ימות  במהלך  רבה 
בתחום של 19 מ"צ בשעת הזריחה עד 

24 מ"צ בצהרי היום.
הצינון  שיטת  של  חלקית  הפעלה 
החלב  תנובת  את  הגדילה  המוצעת 

בכדי 2.5 ק"ג ליום לפרה.
התעברות  בשיעור  משמעותי  שיפור 

הפרות )מעל 40%(.
הן  היטב  פעלה  הבקרה  מערכת 
והן  הפעולה  ספי  שמירת  מבחינת 
מערכות  של  בלאי  מניעת  מבחינת 

ההפעלה.
שיפור משמעותי ברווחת הפרה הבא 
פרמטרים  של  רחב  במגוון  ביטוי  לידי 
טמפרטורת  נשימה,  קצב  הכוללים: 

גוף, זמן רביצה ומספר רביצות.
היתכנות כלכלית גבוהה.

תרומה  לתרום  עשוי  המבנה  בידוד 
בהוזלת  והן  הפרה  לרווחת  הן  נוספת 

עלות התפעול. 
ולהתמקד  במחקר  להמשיך  מומלץ 

ובפיתוח ובחינת מבנה המותאם מלכת
חילה לשיטת הצינון המוצעת והמהווים 

מכלול שלם. 

הבעת תודה
על  הרפתות  לצוותי  נתונה  תודתנו 
שטראוס  ולמחלבת  הפעולה  שיתוף 

על הסיוע במימון. 
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050-5414414 050-3242322 08-8505353

יעילות מרבית

ניתן להזמין
בגדלים

7 - 4.5 מטר

הגודל כן קובע

בקרוב גיליון חג אוגוסט !!!
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בכל שטח ובכל תנאי מזג אוויר, לצרכי עבודה או פנאי, 
אנו שמחים ללוות אתכם עם מגוון כלים: ריינג'רים, טרקטורנים 

חד מושביים ודו מושביים ורייזרים.

העובד הכי טוב שלך

חייגו עכשיו 2717* והזמינו נסיעת מבחן
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פולריס
כל מה שחקלאי צריך לצדו!
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מחירי מכסות החלב בגרמניה 
בשפל חסר תקדים 

הת בגרמניה  החלב  מכסות  ומחירי 
רסקו לשפל חסר תקדים, מרמה של 
0.05 אירו לק”ג בנובמבר 2012, לממוו

צע של 0.01 אירו לק”ג.
0.01 אירו לק”ג הייו  רמת מחירים של

תה זהה במדינות מזרח ומערב גרמניה, 
אף שבעבר נהנו מדינות מערב גרמניה 

מיתרון מסוים.
בהשוואה  החודש,  שנרשמה  הירידה 
משמעותית  אשתקד,  נובמבר  לחודש 
בעיקר במדינות מערב גרמניה. על פי 
מידע של איגוד החקלאים של גרמניה, 
2 מזו  – פי  4 סנט  מדובר בירידה של 

שהתרחשה באזורי מזרח גרמניה. 
כמות של 124,907 טון מכסות חלב, 

שנסחרה באפריל, מהווה 0.41 אחוזים 
גרמניה  של  הפנויות  המכסות  מכלל 
לשנת 2012/2013, מכסות שהסתכמו 
גרו מערב  מדינות  טון.   30,318,929 -ב
110,030 טון נפחים נסחו  מניה רשמו

רים.
משמעותי  באופן  גבוה  היה  ההיצע 
לעוו הוצעו  טון   317,742 -  מהביקוש 
 - שנדרשו  בלבד  טון   172,865 מת 
קרוב  של  בהיקף  עודפים  שיצר  מצב 

ל-144,877 טון. 
מספר   ,2012 לנובמבר  בהשוואה 
היה  המכסות  ניוד  בשוק  המשתתפים 
סיימו  מהם  אחוזים  וכ-61  יותר  קטן 
קוו  1,496 ספקים,   1,408 )בהצלחה 

נים(. אף קונה לא עזב בידיים ריקות. 
מכ שלושה  המקיים  המכסות,  ושוק 
באוק לראשונה  הושק  בשנה,  ורזים 

המחיר  הצעת  הייתה  אז   ,2000 טובר 
1.11 מארק לק”ג. כאשר התקיים שוק 
המכסות הראשון בגרמניה, לאחר שזו 
בינואר  ב-1  האירו,  מטבע  את  אימצה 
2002, היה המחיר הממוצע 0.79 אירו 

לק”ג.
במהלך  המחירים,.  ירדו  השנים  עם 
רמת  עמדה  האחרונות  השנים  ארבע 
לק”ג.  אירו  ל-0.15  מתחת  המחירים 
על  המחיר  עמד   2010 נובמבר  מאז 

רמה של 0.1 אירו לק”ג.

ענף החלב מוטרד מתוכניות 
ניהול האספקה של האיחוד 

האירופי

החלב  תעשיית  של  בכירים  דוברים 
בב לאחרונה  שנערך  בכינוס  והצהירו 

האירופי,  הפרלמנט  תוכניות  כי  ריסל, 
אספקת  ניהול  את  מחדש  להפעיל 
החלב דווקא בזמנים של קשיי שוק, לא 

יהיו יעילות ואף יזיקו לענף החלב.
מועצת  לקביעת מדיניות של  בכינוס 
 European Dairy( אירופה לענייני חלב
Association EDA,( נסב עיקר הדיון 
על הצעות לקנוס יצרנים שירחיבו את 

צני של  בזמן  שלהם  התפוקה  והיקף 
האירופי תמך  חת מחירים. הפרלמנט 
בעניין  בהצעות אלה כחלק ממדיניותו 

מדיניות חקלאית משות ורפורמה של 
 Common Agricultural Policy( פת
CAP( לשנים 2020-2014. דאגה רבה 

ליוותה את ההצעות האלה. 
ולדברי פרופסור מיכאל קין מאוניבר

עשתה  האיחוד  מדיניות  קורק,  סיטת 
כברת דרך מאז שימשו מכסות החלב 
פתרון לבעיית “הרי החמאה” כשנכנסו 
האשים  בדבריו   .1984 בשנת  לתוקף 
דנטין,  מישל  את  הפרופסור  למעשה 
חבר הפרלמנט שהיה אחראי על הכנת 
ה  בעניין  הפרלמנט  לעמדת  הטיוטה 

CAP, כי דנטין חי עדיין בעבר.
הפתוחה  שבכלכלה  קין  טען  עוד 
הודות  האירופי,  באיחוד  היום  הרווחת 

גלובל מילק –
חדשות עולמיות

| המקור: מועצת החלב, אפריל 2013 | 
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בעניין  העולמי  הסחר  ארגון  להסכם 
אס ניהול  צעדי  עשויים  חקלאי,  וסחר 

הבין- למתחרים  להועיל  חירום  פקת 
יותר מאשר ליצ ולאומיים של האיחוד 

רני האיחוד עצמו. “אם אירופה תפעיל 
הפרו הסביר  תפוקה”,  על  ומעצורים 

חברות  שאינן  במדינות  “יחושו  פסור, 
באיחוד יציבות או עליית מחירים ויגיבו 
בייצוב או בהגברת הייצור. לעומת זאת, 

ית האירופי  האיחוד  של  החלב  ובענף 
והייצור  מוגבלות  מחירים  עליות  רחשו 

יפחת”.
קין טען שבעת משבר בשוק עומדות 
בפני האיחוד האירופי חלופות מעשיות 
ואטרקטיביות יותר, עם דגש על הקרן 
מדיוני  כחלק  שהוצעה  הכנסה,  לייצוב 
הרפורמה בCAP, וכן תוכניות לשימור 
ולהתאמת דרכים אחרות להתמודדות, 
כגון קניית עודפי סחורות חלב. קין גם 

הפר במגזר  קיימים  שפתרונות  וטען 
שווקים  משבר,  מחירי  ניהול  כמו  טי, 
הם  גם  יכולים  אקדמה,  וחוזי  עתידיים 

למלא תפקיד. 
לומדים לחיות עם חוסר יציבות

וורברגן  מארק  בכינוס,  נוסף  דובר 
מחברת קלאסן, מולנבייק ושות’, צפה 
“זמנים מלהיבים”  יחווה  כי ענף החלב 
הוא  הגלובלית.  הדרישה  ככל שתעלה 
תתו ו-2017   2014 השנים שבין   צפה 

לפגר  העולמית  החלב  אספקת  חיל 
שוב אחרי היקף הדרישה, וזאת למרות 
חיסול המכסות באיחוד האירופי לאחר 
2015 וצמיחה רציפה כמעט של  שנת 

תפוקה בניו זילנד ובארצות-הברית. 
תוכניות ניהול האספקה יפגעו בבניית 
חיוניים  אז  קשרים ארוכי-הטווח שיהיו 

במיוחד בין ספקים לקונים. 
ללמוד  יאלצו  באיחוד  החלב  יצרני 
הפכפך,  גלובלי  שוק  עם  להתמודד 
והתמיכה  ההדרכה  תהיינה  כך  ולשם 
שלהם  והבנקים  הקואופרטיבים  מצד 

חיונית ביותר.
לענייני  המנהל  וריג’,  מרטן  יאן  ד”ר 

וחלב בין-לאומיים במועצת החלב ההו
לנדי, טען שיצרני החלב כבר מתכוננים 

ומ ביטול המכסות,  ולתקופה שלאחר 
תייחסים ברצינות לאחריות שיש להם. 
עם ספקים  מבינות שדיאלוג  החברות 

ווערנות להתפתחויות בשוק הפכו לח
יוניים עוד יותר, כמו גם השימוש הגדל 

בחוזי אספקה.
באחרונה  שערכה  שסקר  אמר  וריג’ 
המועצה האירופית לחלב בקרב יצרנים 
כבר  שמחציתם  הראה  וקואופרטיבים, 
נפח  על  הסכם  שכוללים  חוזים  הכינו 
סחורות. חלק מהחוזים הללו מכיל גם 
A/B שבה נקבע מחיר החלב  מערכת 

יי נוספים  נפחים  ואילו  מסוים,  ולנפח 
מכרו במחיר נמוך יותר. 

החק שרי  החליטו  דבר  של  ובסופו 
לדחות  האירופי  האיחוד  של  לאות 
לניהול  הפרלמנט  תוכנית  אשרור  את 
לא  כן,  על  חירום.  בעת  חלב  אספקת 
סביר שתוכנית שכזו תאומץ כחוק עד 
המועצה,  בין  הפיוס  תהליך  שיסתיים 
והנציבות בעניין רפורמה ב  הפרלמנט 

CAP, לקראת סוף חודש יוני. 

אזהרה לאי-יציבות נוספת 
בענף עם ביטול מכסות החלב 

הייעוץ  מחברת  הולט-מרטין,  ניק 
כי  מזהיר  בבריטניה,   Dairy Group
יבוטלו  כאשר  תגבר  השוק  תנודתיות 
האירופי,  באיחוד  החלב  ייצור  מכסות 
בשנת 2015. הולט-מרטין ציין, שעליית 
20 אחוזים, שנרשו  מחירים בהיקף של
 Global במסגרת  האחרון  במכרז  מה 
פונו חברת  של   Dairy Trade GDT
של  לרגישותם  תזכורת  הייתה  טרה, 

הבצו עונת  ההיצע.  לאילוצי  והשווקים 

ובאוסטרליה  זילנד  בניו  רת המאוחרת 
כדור  של  הצפוני  בחצי  מאוחר  ואביב 
הארץ הספיקו כדי לעורר גל של עליות 

במחירי הסחורות. 
לה שרצוי  עוד  אמר  והולט-מרטין 

השווקים  של  מרגישותם  מודאגים  יות 
האירו באיחוד  האספקה  ולתנודות 

המובילות  האיחוד,  מדינות  שמונה  פי. 
בריטניה,  צרפת,  )גרמניה,  חלב  בייצור 
הולנד, איטליה, פולין, ספרד ואירלנד(, 
ואחראיות  זילנד,  מניו   6.75 פי  גדולות 
על 83 אחוזים מכלל תפוקת החלב של 
הגוש. אם ייצרו שמונה המדינות האלו 

ורק אחוז אחד יותר, לאחר ביטול המכ
סות, ישתווה היקף זה לעליית הצמיחה 
ארבע  במהלך  זילנד  בניו  הממוצעת 
טון.  מיליון   1.234  - האחרונות  השנים 
עלייה של שלושה אחוזים תהיה שווה 

לשלוש שנות צמיחה בניו זילנד.
ולדברי היועץ הבריטי, “החששות מע
אינן חס הייצור באיחוד האירופי  וליית 
ורות בסיס. בהיעדר מכסות חלב, עשו

בחוזים  להטמיע  ציבוריות  חברות  יות 
פיקוח נפחים מחמיר. עם זאת, מרבית 
לקבוע  מעוניינות  אינן  השיווק  רשתות 
לחברות ברשת כמה חלב עליהן לייצר, 
מה שחשוב להן הוא לקבל מהשוק את 
שהן  החלב  עבור  ביותר  הטוב  ההחזר 

מקבלות”. 
ודרי אספקה  שם  ובארצות-הברית, 

ידי החזרי שוק  יותר על  מווסתות  שה 
וכלכלת ייצור מאשר על ידי מזג האוויר, 
תנודה של אחוז אחד באספקה עשויה 
אחוזים במחיר  שינוי של עשרה  לייצר 

החלב הגולמי.
בעוד  יתרחש  המכסות  ביטול  כידוע, 

תח אז  עד  כי  ייתכן  משנתיים.  ופחות 
הנוכ הסחורות  מחירי  פריחת  ולוף 

אחרים.  למחוזות  ינדדו  והשווקים  חית 
“בהיעדר עלייה בצריכת השוק, צמיחה 
בעודפי  בעיקר  אספקה,  של  מהירה 
לנפילת  דבר  של  בסופו  תגרום  יצוא, 

“ככל שה הולט-מרטין.  ציין  ומחירים”, 
הצורך  כך  יותר,  גדולה  בייצור  עלייה 

בתיקון מחירים ממעותי יותר”. 

מחירי החלב העלו את מדד 
מחירי המזון של ארגון המזון 

והחקלאות 

 Food Price( המזון  מחירי  מדד 
המזון  ארגון  ע”י  שנקבע   )Index FPI
 Food and( האו”ם  של  והחקלאות 
 )Agriculture Organization FAO
עלה בחודש מרס באחוז אחד לעומת 

ופברואר. עלייה זו נבעה בעיקר מקפי
צה של 11 אחוזים במחירי החלב.

המדד הממוצע עמד במרס על 212 
נקודות, עלייה של אחוז או 1.7 נקודות, 
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עדיין  נותר  אך  חודש פברואר,  לעומת 
נמוך ב-1.7 אחוזים ממדד מרס 2012, 
אחוזים מהשיא שנרשם  ב-11  וכמעט 

בפברואר 2011. 
 FPI ה  במדד  החלב  מוצרי  משקל 
של ה FAO מהווה 17 אחוזים. תנודות 
השפיעו  אחרות  קבוצות  של  מחירים 

פחות על המדד.
של  החלב  מדד  קפץ  מרס  בחודש 
ה FPI ב-22 נקודות. קפיצה זו מהווה 

שה במגמה  שנרשמו  השיאים  ואחד 
החלב  מדד  אשתקד.  באוגוסט  חלה 
הגבוה ביותר נרשם בנובמבר 2007, אז 
269 נקודות, גבוה ב-19  הוא עמד על 

אחוזים מהרמה הנוכחית.
החם  האוויר  שמזג  הודיע   FAO ה 
תרם  אוקייאניה  באזור  ששרר  והיבש 
שגרם  מה   - במרס  המחיר  לקפיצת 
ומוצריו.  החלב  בייצור  תלולה  לצניחה 
לעלייתם  גרם  אף  אוקייאניה”  “אפקט 
של מחירי הייצוא, אך לא באותו היקף.

העלייה היוצאת דופן משקפת באופן 
וחלקי את חוסר הוודאות בשוק, כשקו

נים מזהים מקורות חלופיים לאספקה. 
טרם  באירופה  החלב  תפוקת  בנוסף, 
קר  חורף  בשל  וזאת  לשיאה,  הגיעה 
המספוא  צמיחת  את  שעיכב  במיוחד 

המיועד להאכלת בקר לחלב. 

משרד החקלאות של ארה”ב 
ממתן תחזיות ייצור החלב

אפריל 13 

התחזיות לייצור חלב בארצות-הברית 
בתנובת  ירידה  בעקבות  החודש,  קטנו 
החלב לפרה, ברבעון הראשון של שנת 

 .2013
משרד  שערך  העדכניות  בהערכות 

והי לביקוש  האמריקני,  והחקלאות 
 World( העולמית  בחקלאות  צע 
 Agricultural Supply and Demand
הייצור  נאמד   ,)Estimates WASDE
חלב.  טון  מיליון  ב-91.53   2013 בשנת 
אומדן זה נמוך ב-50,000 טון מתחזית 
השיא שנקבעה בחודש מרס, אך עדיין 
גבוה יותר מסך התחזית של שנת 2012 

שעמדה על 100.15 מיליון טון. 
תחזית היבוא על בסיס שומנים לשנת 
ליבוא  באשר  בעיקר  צומצמה,   2013
יותר של מוצרים יבשים. התחזית  קטן 
היום היא 1.77 מיליון טון, כלעומת הצפי 
של חודש מרס שנאמד ב-2 מיליון טון.

יבוא של מוצקים חסרי שומן  תחזית 
הנוגע  בכל  בעיקר  היא,  אף  מותנה 
 )MPC( חלב  חלבון  תרכיזי  של  ליבוא 

שצפוי לקטון. 
ב-2.4  להסתכם  צפוי  הייבוא  היקף 

מיליון טון, לעומת תחזית של 2.7 מיליון 
שער בבדיקה  במרס.  שנקבעה  וטון, 

ארצות- של  החלב  יצוא  מועצת  כה 
 US Dairy Export Council( הברית 
USDEC(, על ביצוע ופוטנציאל היצוא 
שארצות-הברית  נמצא   ,2012 בשנת 
להתרחבות  מבטיח  במקום  נמצאת 
מוסף  ערך  בעלי  בסחורות  גלובלית 

.MPC גבוה, כגון

מחירי מוצרים גבוהים יותר
היי זו  לשנה  הייצור  ומאחר שתחזית 
ותה מעט נמוכה, הועלו תחזיות המחי

רים לחמאה, גבינות, אבקת חלב כחוש 
ואבקות מי גבינה. בחודש מרס התייחס 
משרד החקלאות האמריקני למצב של 

דרישה מתונה.
יותר  גבוהים  מוצר  ממחירי  כתוצאה 
 III בקטגוריות  החלב  מחירי  צפויים 
חודש  של  מאלו  גבוהים  להיות   IV ו 
III המחירים הממוצו  מרס. בקטגוריה
עים היו 30.91-30.06 אירו ל-100 ק”ג, 
IV הם צפויים להגיע  ואילו בקטגוריה 

ל-30.49-31.48 אירו ל-100 ק”ג.
ממוצע  שהוא  הכולל,  החלב  מחיר 
ליצרנים  שהוצעו  החודשיים  המחירים 
עבור החלב, הועלה אף הוא ל--33.60

32.76 אירו ל-100 ק”ג.
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בפני  לחשוף  הייתה  הוועידה  מטרת 
המגזר העסקי את הפוטנציאל הכלכלי 

והעצום והחשיבות הלאומית שיש לחק
ולאות, על מנת לקדם אפשרויות הש

קעה ויזמות בתחום. הוועידה התקיימה 
במקביל לוועידת שוק ההון של גלובס, 
גולן,  לחגי  האוצר  שר  שנתן  והריאיון 
העורך הראשי של גלובס, היה משותף 

לשתי הוועידות. 
ופי החקלאות  שר  חשף  ובוועידה 

)בראיון  שמיר  יאיר  ח”כ  הכפר,  תוח 
המשרד  לפתוח  בכוונת  כי  מוקלט( 
פארקים של אגרוטק במקומות שונים 

גדו לחברות  יתאפשר  שבהם  ובארץ, 
)סטארט- הזנק  חברות  קטנות,  לות, 
מק סיוע  לקבל  חממות  כולל  ואפים( 

וכדומה,  צועי מדעי, מעבדות, שטחים 
שיטרית,  שלמה  מוצריהם.  את  לפתח 
יו”ר קנט ציין כי צריכת המזון העולמית 
שנת  עד  עצמה  את  להכפיל  צפויה 
2050, וקרא להגדיל את תקציבי המחו
התפוקה  הגברת  שיאפשרו  כדי  קר, 
לדונם, משום ש”האוכלוסייה גדלה אך 
הקרקע לא”. דוד גינזבורג מנכ”ל קנט 
הנתונים  את  הוועידה  באי  בפני  חשף 
העדכניים של קנט בנוגע  להיקף נזקי 
מתחילת  שעמדו  לחקלאים,  הטבע 
85 מיליון ₪, ואת הפוטנו -השנה על כ
וציאל הכלכלי הטמון בחקלאות. ארז וי

גודמן, מנכ”ל מכתשים אגן, שדיבר על 
הציג  הבא”  הגדול  הדבר   - “חקלאות 

ולפיו, היקף המזון שהעו ונתון מדהים 
לם יידרש לייצר ב- 40 השנים הבאות 

בעולם בעש שיוצר  לכל המזון  ושקול 
לדבריו,  האחרונות.  השנים  אלפים  רת 
החשובות  מהתעשיות  היא  החקלאות 
להתחרות  שיכולה  וכזו  בארץ,  שיש 
המדינה  של  התפקיד  כאשר  בעולם, 
הוא לייצר את הפלטפורמה שתאפשר 
כהן, מנכ”ל  יובל  ולייצא.  לה להתפתח 
את  הציג  פורטיסימו  ההשקעות  קרן 
אקזיט  לביצוע  והאפשרויות  הדרישות 

בתחום החקלאות. 
לחק מהפקולטה  קמחי,  איל  ופרופ’ 

לאות, מזון וסביבה של האונ’ העברית, 
וסגן מנהל מרכז טאוב לחקר המדיניות 

יש וחברתית בישראל, קרא לממשלת 
מנת  על  בחקלאות,  יותר  לתמוך  ראל 

ושלא נהיה תלויים בייבוא של מזון. בפא
ונל החקלאים תיארו המשתתפים מצי

אות מורכבת בענף החקלאות, שלפיה, 
ישראל בתחום החקל ולמרות איתנות 

מנת  על  לתמוך  להמשיך  חשוב  אות, 
רבינוביץ’,  אורי  לדעיכה:  להביא  שלא 

מצו ירקות  בגידולי  המתמחה  וחקלאי 
בייצור  לעסוק  “במקום  כי  אמר  פית,  
- החקלאים עסוקים בהישרדות”. מוטי 
העופות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  אלקבץ, 

וטען כי “אנחנו לא מעבירים הלאה לדו
רות הבאים את העסק. במקום לעסוק 
בהרבה  עסוקים  החקלאים  בחקלאות 
דברים אחרים”. דודו עברי, מנכ”ל ענבי 
טלי, התייחס לדימוי החקלאים והסביר 
כי “כל הדימוי של החקלאות בארץ הוא 
לא טוב ורחוק ממה שהיה פעם, וחלק 
מהמצב הוא באשמתנו”. גיא בינשטוק, 

לעו התייחס  פריאור  מהדרין  ומנכ”ל 

בשנים  עובר  החקלאות  ענף  כי  בדה 
ומביא  גדולות  חברות  לידי  האחרונות 
להיעלמותם של חקלאים רבים, ואמר 
כי “קיים יתרון לגודל, הוא לא חזות הכל 

אבל לא ניתן להתעלם ממנו”.
כהנא,  יהודה   )אמריטוס(  פרופ’ 
תל  אוניברסיטת  לניהול  מהפקולטה 
לעסקים  אקירוב  מכון  וראש  אביב, 
בענף  “הסיכונים  כי  והסביבה טען 
כן,  כמו  הזדמנויות.  יוצרים  חקלאות 

סי עם  להתמודד  רבים  כלים  וישנם 
מצוין  כלי  מהווה  למשל  וקנט  כונים, 
טבע  ונזקי  אסונות  מול  להתמודדות 
ענפי  בכל  סיכונים  מכסה  שהיא  בכך 

החקלאות.” 
בשיחה “אחד על אחד” על החשיבות 
לניהול סיכונים נכון בענף החקלאות, בין 
ניצן צדוק, שותף מנהל ש. צדוק  רו”ח 

ויטקו ורואי חשבון ודח”צ בקנט, ושרון 
ניהול  מגזר  ראש  שותפה  בסקי-טביב 
פנימית  ביקורת  קב’  ומנהלת  סיכונים 

ועידת קנט 2013
מאות חקלאים, יזמים ואנשי עסקים השתתפו בוועידת קנט  הראשונה, שנערכה 
בשיתוף העיתון גלובס. הוועידה התמקדה השנה בחקלאות מצמיחה הזדמנויות, 
ועולם  העסקי  המגזר  בישראל,  החקלאות  בין  הממשק  נקודות  את  ובחנה 

ההשקעות

דודי גינזבורג מנכל קנט.     צילום: ליהי אבידןארז ויגודמן מנכ"ל מכתשים אגן.     צילום: ליהי אבידן
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BDO זיו האפט, התייחו  וניהול סיכונים
סה ויטקובסקי-טביב לכך שאין לפחד 
להיפך.  ניהול הסיכונים, אלא  מתהליך 
הסיכונים  את  נכון  לנהל  לדעת  חשוב 
הקיימים בעסק ולהתמודד עימם. רו”ח 

“עסקים  כי  ציין  צדוק  ניצן 
המוד רמת  על  ונופלים 

עות לסיכון עסקי ומי שלא 
נזהר עלול ליפול”. 

ופרופ’ עודד שוסייב מה
וה הצמח  למדעי  ומכון 
לחק בפקולטה  וגנטיקה 

של  וסביבה  מזון  לאות, 
על  הרחיב  העברית  האונ’ 

ני המאפשרת  והחדשנות 
צול נכון של הטבע לטובת 
שאינם  טבעיים  פיתוחים 
הסביבה:  את  מזהמים 

תח החקלאות  ו“לבסוף 
ליף את תעשיית הדלקים 
הסינטטיים  והפולימרים 
תעשיית  את  גם  ותשמש 

שו פרופ’  טען  והרפואה,” 
סייב. 

נתנה  הוועידה  במסגרת 
קנט במה לסטארט אפים 

החקל הפיתוח  ובתחום 
 DANZINGER כגון:  אי 
המו  ,INNOVATION

להשבחת  ייחודית  טכנולוגיה  פתחת 
טכנוו שפיתחה   ROOTS  הצמחים,
הצמח,  שורשי  וקירור  לחימום  לוגיה 
לשו רובוט  שפיתחה   MIROBOT

וחברת  ברפתות  מרחוק  ליטה 

בטכנוו שעוסקת   FUTURAGENE
לוגיה לשיפור תכונות הגנים בצמחים.  
להיחשף  להם  לאפשר  מנת  על  זאת 

בפני משקיעים פוטנציאליים.

אורי רבינוביץ, חקלאי מצופית, מוטי אלקבץ, מזכיר איגוד מגדלי העופות, גיא בינשטוק, מנכל מהדרין 
פריאור, דוד עברי, מנכל ענבי טלי, עמירם ברקת, גלובס

ב
ע
מ”
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במסגרת התרגיל נערכה הדמייה של התקפה על ישראל בנשק בלתי קונבנציונלי 
ייצור  )נב”ק(, כאשר במועצה פועל מטה חרום שתפקידו לתת מענה להמשך 

החלב ברחבי הארץ

“אנו עוסקים כבר כמה שנים בנושא 
אפרי  אומר   – חרום  לזמן  ההיערכות 
רייקין, סמנכ”ל מועצת החלב. זאת כדי 

ולנסות לקדם כל תקלה שעלולה לק
ככל  או אסון טבע.  רות בעת מלחמה 
תהיה  התגובה   – מוכנים  יותר  שנהיה 
שתמיד  למרות  יותר,  ונכונה  מהירה 

אותה תקלה שא דווקא  לבוא  ועלולה 
ליה לא נערכנו”.

במסגרת ההתכוננות מקיימת מועצת 
החלב מדי שנה תרגיל, בו מדמים אירוע 

וחריג . במהלך התרגיל מתאמנים  צוו
נוספים   וגופים  המועצה  תי 
נעשתה  בעבר  להגיב.  כיצד 
בעת  תגובה  של  סימולציה 

אר תקלה  אדמה,  ורעידת 
ועוד.  המים  במערכת  צית 

והגופים שלוקחים חלק בה
המחלבות,  למשל  הם  כנות 
מכוני  החקלאות,  משרד 

אזו מזון  ומרכזי  ותערובת 
ריים ועוד.

אפרי: “ בין שאר התרגולות 
והאימונים, אנחנו משתלבים 
ארציים,  כלל  בתרגילים  גם 
חלק  לקחנו  לכך  ובהתאם 
1” שנעו  בתרגיל “עורף איתן

רך לאחרונה, שדימה אירוע 
קונבנ בלתי  נשק   – ונב”ק 

האירוע  במסגרת  ציונאלי. 
רפתות  על  ידיעות  התקבלו 
או  כזאת  ברמה  שנפגעו 
אחרת באזורים שונים בארץ, 
כתוצאה מהתקפה של גורם 
למועצת  אלינו  הגיעו  עויין. 
היה  ועלינו  פניות,  החלב 

מוטל  להגיב ולתת מענה.”

מועצת  לעשות  יכולה  מה 

החלב בזמן אירוע אמת?
זו  אם   – אירוע  שבכל  לזכור  “צריך 
טבע,  אסון  או  אב”כ  טילים,   התקפת 

ותפקידנו הוא לדאוג שייצור החלב יימ
שך, להתאוששות מהירה ולחזרה כמה 
בעצם  אנחנו  לשגרה.  מהירה  שיותר 
מתפקדים כזרוע ביצוע לזמן חרום של 
משרד החקלאות. ענף החלב הוא ענף 
ישנה האפשרות  ולנו  ארצית,  בפריסה 
של יצירת קשר עם הגורמים השונים – 
רפתנים, מעניקי שירות, מובילים ועוד. 
כך שאנו גם הכתובת להודעות ולמידע 

לענף  הנחיות,  לקבלת  וגם  מהשטח, 
שלנו,  ממי שאחראי על כל ההיערכות 

הארצית הכללית.”
כללית, ולאו דווקא בהתייחס ל”עורף 
אספקת  על  אפרי  מצביע   ,”1 איתן 
לעיתות  קריטית  בעייה  כעל  המים 
חרום. “זו בעיה שמלווה אותנו כבר זמן 
רב. הדרישה היא שבמקרה של שיבוש 
במערכת המים, ברפת יהיו מים ל-72 
שבמהלך  בהנחה  הראשונות,  השעות 
זמן זה התקלה תתוקן. בזמן חירום רשת 
המים הארצית תהיה עסוקה באספקת 

ול לאוכלוסייה  שתייה  ומי 
מוסדות הציבור, ולא יהיה לה 
מנת  על  לכך.  מעבר  מענה 
לענות על הדרישה, יש צורך 
במכלי חרום שיהיו מחוברים 
ישירות לרשת המים, ושבכל 
אגורה  כמות  תהיה  נתון  זמן 
כאמור ל-72 השעות. המצב 
כיום הוא שב95% מהרפתות 
הסיבה  שכאלה.  מכלים  אין 
עלותם  היא  לכך  העיקרית 
הגבוהה. אנו עובדים יחד עם 
משרד החקלאות כדי למצוא 

במו הקמנו  תקציבי.  ומענה 
שתאפיין  ועדה  החלב  עצת 

וותאשר את התקן של מער
ואנו עדים למודעות  כזו,  כת 
לצורך  הרפתנים  של  גוברת 

במוכנות.”
“עורף  התרגיל  בעקבות 
מועצת  העבירה   ”1 איתן 

החק למנכ”ל משרד  והחלב 
ובו  מכתב  כהן,  רמי  לאות, 
הדורשים  הנושאים  עיקרי 
במשק  חרום  לזמן  היערכות 

החלב.

מועצת החלב השתתפה 
בתרגיל “עורף איתן 1”

| מאת: כתב הרפת והחלב  | 

אפרי רייקין.   צילום עלי קדם
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הנדון: היערכות החירום של משק החלב – נושאים לדיון
מועצת החלב עסקה בשנים האחרונות בניתוח הסיכונים 

עי איומים  שני  מול  החלב,  של משק  החירום  וובהיערכות 
קריים : מלחמה ורעידת אדמה.

במהלך העבודה בוצעו מספר תרגילים וניתוח תרחישים 
ושהציפו מספר נושאים המחייבים דיון יסודי והחלטות מתו

אמות עם משרד החקלאות.
לקראת  מרכזיים  הנושאים  את  להציג  זה  מסמך  מטרת 

פגישה שתדון בהם.
מיכלי מים לחירום – בהמשך למכתבנו בעניין זה, נדגיש 

צי נוצרו  ומורדות במשך השנים,  ידע עליות  ורק שהנושא 
פיות שלא מומשו בעיקר בעניין סבסוד הרכישה, וכיום אנו 

הר של  המכריע  לרובן  שבו  כמעט,  מצב  באותו  ועומדים 
פתות אין מיכלי אגירה לחירום.

כל  את  בתוכו  הכולל  החלב”  “משק   – ההפעלה  תפיסת 
באופן  מתואם  והשינוע,  המחלבות  לרבות  הייצור  שרשרת 
שוטף בריכוזיות ארצית על ידי מועצת החלב, בעיקר בשל 

הצורך בתיאום ארצי.
ובחירום מהווה מועצת החלב זרוע מטה של משרד החק

לאות, ועל כן לטעמנו יש להמשיך בתפיסת הפעלה זו גם 
ברגיעה. הרצון ליצור דרגי ביניים, מחוזות משרד החקלאות 
המערך  ניהול  על  ומקשות  מסבכות  האזוריות,  והמועצות 

בחירום.
לאי במשרד  המתגבשים  הנהלים  פי  על   – כימי  ואירוע 

החולף  הסיכון  באזור  שהיו  הרפתות  כל  יידרשו  כימי,  רוע 
מעב לבדיקות  והבשר  החלב  את  לשלוח  רבות(  ו)עשרות 

דה בטרם יאושרו לשיווק, דבר שייקח זמן רב. על פי חוות 
הדעת של פרופסור זאב טריינין, המומחה לנושא, הבדיקות 

מיותרות ואין שום סיבה לבצען ולעכב את האספקה. 
שינוע מים במיכליות חלב – מידי פעם עולה ההצעה לנצל 
במרכז  משבר,  בשעת  מים  לאספקת  החלב  מיכליות  את 
הרעיון – מיכלית החוזרת ריקה לרפת כדי למלא חלב תביא 
אפשרי,  איננו  הביצוע  ברור  הלוגיסטי  ההיגיון  מים.  עמה 
ניקוי  תהליך  לעבור  יידרשו  מים  שיובילו  ומיכליות  מאחר 
שאינו בר ביצוע ברפתות, המיכליות אוספות חלב ממספר 
רפתות ואינן יכולות להתנהל מול רפת אחת )חלב – מים(, 
ואין ברפתות כלי קיבול להכלת המים. אנו מבקשים לקבוע 

אחת ולתמיד שאין לתכנן את מיכליות החלב לשינוע מים.
נייד הוא מכולה שבה יש  ניידים – מחלוב  רכש מחלובים 
המחלוב  נפגע  שבהם  חירום  למקרי  לחליבה  אמצעים 
להספיק  היכול  10 עמדות  עם  אחד  דגם  כיום  יש  ברפת, 
לרפת מושבית אחת. לדעתנו יש לרכוש 5 מחלובים ניידים 
נוספים. כל ההסכמים שהיו בעניין זה עם משרד החקלאות 

לא מומשו.
ומלאי חירום של אבקת חלב –אבקת חלב מהווה מזון חיו

כששורר  הדברים,  חירום. מטבע  במצבי  מאוד  ושימושי  ני 
מצב חירום, נוצרים כשלים בתהליך הייצור הסדיר של חלב 
ומוצריו , כמו גם בתהליך הייצור של אבות המזון כולם. בעת 
רעידת אדמה או מלחמה ממושכת מהווה האבקה תחליף 
לחלק ממוצרי החלב. לדעתנו יש להחזיק מלאי חירום של 
ניצול  ידי  )על  שירוענן  טון   1000 של  בהיקף  חלב  אבקת 

שוטף( באחריות מועצת החלב.

מכתב 

אגודה חקלאית בית יצחק - שער חפר
מרכז מזון

אנו מספקים את כל סוגי הבליל:
לרפת / לעגלים לפיטום / לכבשים לחלב

התאמת סוגי הבליל לצרכי הלקוח
מענה אישי, מקצועי ואמין לכל פניה.

בית יצחק - שער חפר, אגודה להתיישבות חקלאית בע”מ
דואר בית יצחק 42920 פקס - 09-8616933 טל - 09-8608333

איציק: 052-2391750
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OIE, הארגון  ה-  ארגון  עורך  השבוע 
העולמי לבריאות בעלי חיים טקס לציון 

המדי למועדון  חברות חדשות  וכניסת 
נות הנקיות מהמחלה, שישראל ביניהן. 
שמיר:  יאיר  החקלאות,  שר  לדברי 
לתחלואה  הסיכון  להקטנת  ״מעבר 

ובאדם ובבקר ולתדמית וההכרה הבינ
הווט השירותים  במקצועיות  ולאומית 

ההחלטה  החקלאות,  במשרד  רינרים 
שת כלכלית,  משמעות  בעלת  והינה 

שקלים  מילוני  ישראל  למדינת  חסוך 
ולבדיקות ופעילות הניטור השוטף שנ

עשו עד כה.״
OIE, הארגון העולמי לבריו  ארגון ה-
אות בעלי חיים, בו חברות 178 מדינות, 

והכריז על צירוף ישראל למועדון המדי
ספגת  למחלת  זניח  סיכון  בעלות  נות 
“מחלת  בכינוי  יותר  הידועה  המוח, 

הפרה המשוגעת”. 
מעבר  ההחלטה  של  המשמעות 
לתדמית וההכרה במקצועיות הטיפול, 
היא בעיקרה כלכלית. בהתאם להנחיות 
הארגון, מדינות במעמד של סיכון זניח 

הבדי במרבית  להמשיך  נדרשות  ואינן 
קות שנעשו עד כה, דבר החוסך כ- 7 
המדינה.  לתקציב  שנה  מדי   ₪ מיליון 
על  ההגנה  תוקצבה  האחרון  בעשור 

המדינה מהמחלה ב- 107 מיליון ₪. 
עם זאת, בכדי לשמור על מעמד של 
הווטרינרים  השירותים  על  זניח  סיכון 
במשרד החקלאות להמשיך לפקח על 
תזונת פרות, לאסור יבוא בקר ומוצריו 
ומספוא ממדינות אשר מעמד הסיכון 
פעילות  על  לפקח  מוגדר,  אינו  שלהן 
בדיקה  ולבצע  שמת  בקר  של  הכילוי 
שנתיים  מעל  שגילו  בבקר  מדגמית 

הו של  במקרה  גיל  בכל  ובבקר  ווחצי, 
המשך  עלות  עצביים.  סימנים  פעת 
הפעילות לפיקוח ולשמירה על מעמד 
 ₪ מיליון   0.5 כ-  על  עומד  זניח  סיכון 

בשנה בלבד.
הנ מחלה  הינה  בבקר  המוח  וספגת 

בו  פגם  שבשל  חלבון,  ידי  על  גרמת 
להיווצרות  הגורם  במוח,  משקע  יוצר 

הפרה חזרה לשפיות

| מאת: דפנה יוריסטה דוברת משרד 
החקלאות’  | 

 ישראל עוזבת את מועדון המפוקפק של מדינות בהן יש סיכוי לחלות במחלת 
החופשיות  למדינות  ומצטרפת  המשוגעת”  כ”פרה  יותר  הידועה  המוח,  ספגת 

מהמחלה
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במ המזכירים  המוח,  ברקמת  וחללים 
המחלה.  של  שמה  ומכאן  ספוג,  ראם 
המחלה עלולה להיות מועברת לבעלי 
המחלה  האדם  בבני  אדם.  ולבני  חיים 

ביטוי במחלה הדומה למח לידי  ובאה 
ולות קרויצפלד יעקב או קורו, שתסמי

ניהן דומים לתסמינים בפרות. כתוצאה 
סוב אדם  בני  במוח  החללים  ומיצירת 

לים מבעיות זיכרון וסימנים עצביים, עד 
מרפא,  חשוכת  המחלה  כאמור,  מוות. 
וכל החולה בה ימות תוך חודשים מרגע 
אדם  בני  הראשונים.  הסימנים  הופעת 

 – המזון  דרך  במחלה  נדבקים  ופרות 
בבני אדם דרך אכילת בשר בקר נגוע 

ופרות, דרך אכילת מספוא נגוע.  
בברי לראשונה  התגלתה  והמחלה 

הקוו המאה  של   80 ה- בשנות   טניה 
דמת וגרמה לתמותה בני אדם ופרות, 
כמו גם לנזקים כלכליים כבדים ביותר, 
בשל השמדת אלפי ראשי בקר ופגיעה 

ובייצוא. במרוצת השנים המחלה אובח
נה ברוב מדינות אירופה, ארה”ב, קנדה 
ובמספר  זילנד  ניו  באוסטרליה,  ויפן. 
התגלתה  לא  אמריקה  בדרום  מדינות 

של  היחיד  המקרה  בישראל  המחלה. 
המחלה בפרות אובחן בשנת 2002. 

ועם גילוי המחלה קיבלה ממשלת יש
וראל החלטה להפעיל תוכנית להתמו

חשיפת  ולמניעת  המחלה  עם  דדות 
בני אדם לגורם המחלה. את התוכנית 
הפעילו השירותים הווטרינרים במשרד 
החקלאות, במסגרתה נבדק בקר בריא 

פני איברים  הושמדו  שחיטתו,  ובעת 
מיים בעלי סיכון גבוה להדבקה, הוקמה 
מערכת ניטור העוקבת אחר מקור וגיל 
הבקר החל מיום היוולדו ועד שחיטתו. 
בנוסף, נאכפו והוטלו הגבלות יבוא 
ומוצריהם  חיים  בעלי  של מספוא, 

וממדינות שבהן התגלו מקרי המח
לה. כלל הבדיקות במרוצת העשור 

שחלף הניבו תוצאות שליליות.
והתוכנית הוכיחה את עצמה לאו

אף  נדבק  לא  ובזכותה  השנים  רך 
ועד  מאז  במחלה.  פרה  או  אדם 
זו  פעילות  תוקצבה   2012 שנת 

בסך של כ- 107 מיליון ₪.
ו לאחרונה הציגו השירותים הווט

לארגון  החקלאות  במשרד  רינרים 
פעילותם  תוצאות  את   –  OIEה
להתמודדות  התוכנית  במסגרת 
בני  חשיפת  ומניעת  המחלה  עם 
בעקבות  המחלה,  לגורם  אדם 
בדיקה  לאחר  הארגון  החליט  כך 

ישר למדינת  להעניק  ומדוקדקת 
אל את המעמד היוקרתי של סיכון 

זניח להופעת המחלה. 
ישראל  מדינת  מצטרפת  בכך 
מעמד  בעלות  המדינות  למועדון 

ושל סיכון זניח הכוללות את: ארגנ
טינה, אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, 
דנמרק,  קולומביה,  צ’ילה,  ברזיל, 

ופינלנד, איסלנד, הודו, ניו זילנד, נור
סינג פרו,  פארגואי,  פנמה,  ובגיה, 

קבלו  אשר  ואורוגואי  שבדיה  פור, 
ומעמד זה בשנים קודמות. לאחרו

נה, ב31.5.13,  ערך  הארגון טקס 
לציון כניסת חברות חדשות למועדון 

והמדינות הנקיות מהמחלה, שישר
יתקבלו  ישראל  יחד עם  ביניהן.  אל 

באו הנקיות  המדינות  ולמועדון 
הולנד,  יפן,  איטליה,  גם  מעמד  תו 
השירותים  מנהל  וארה”ב.  סלובניה 
הווטרינרים במשרד החקלאות, ד”ר 
נדב גלאון, ייצג את ישראל באירוע. 

הווטרינרים  השירותים  מנהל 
במשרד החקלאות, ד”ר נדב גלאון: 

ו“לאחר גילוי מקרה בודד של המח
לה בשנת 2002 לא התגלה מקרה 
נוסף. עם זאת עקב הסיכון הזניח, 
מחלה,  מקרי  להופעת  הקיים,  אך 
הווטרינריים  השירותים  נדרשים 
במשרד החקלאות להמשך מעקב 
 .“ OIE -בהתאם להנחיות ארגון ה

רפת ישראלית - חופשייה מספגת המוח.     צילום: עלי קדם
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
ובמקום הראשון: הפרה 

הישראלית
תנובת הפרה המקומית היא 
הגבוהה בעולם ועומדת על 

11,706 ק”ג חלב לפרה לשנה. 
הישג זה יש לזקוף בראש 

ובראשונה לרפתני ישראל, וכן 
למערכות המחקר וההדרכה 

המלוות אותו

דפנה יוריסטה
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר

וענף החלב בישראל עובר בשנים הא
חרונות שינויים רבים, שחלקם קשורים 

ולתהליכים המתרחשים בארץ, כגון עלי
ויה בביקוש לחלב ומוצריו, וחלקם קשו

רים לשינויים גלובליים בענף החלב, כגון 
ומקומי  מיובא  שינויים במחירי מספוא 

בשע שינויים  החלב,  אבקות  וובמחירי 
רי החליפין, כניסה של מדינות חדשות 
לענף, כדוגמת סין, ושינויים אקלימיים, 

ולע גלובלית  להתחממות  והמובילים 
לייה בתדירות פגעי טבע.

בביו בעלייה  התאפיינה   2012  שנת
בזמן   ,2.4% בכ-  ולמוצריו  לחלב  קוש 
שהגידול באוכלוסייה נאמד בכ- 1.8% 
בצריכה  קלה  עלייה  נרשמה  כלומר, 
0.6%(. עלייה זו גבוו )הממוצעת לנפש 
הקודמת,  בשנה  הביקוש  מעליית  הה 

שעמדה על 0.3% לנפש.
ומוע נתוני משרד החקלאות  פי  ועל 

לנפש  החלב  מוצרי  צריכת  החלב  צת 
 180 לכ-  שקולה  הייתה   2012 בשנת 
ליטר חלב בשנה  )כ- 900 כוסות חלב(. 
הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת 
בישראל לחלב שתייה ומשקאות חלב– 
ומעדנים–  ניגרת  תוצרת  ליטר,   55 כ- 
כ- 24 ליטר, גבינות לבנות– כ- 12 ק”ג 
)השקולים לכ- 48 ליטר( וגבינות קשות 

– כ- 4 ק”ג )השקולים לכ- 42 ליטר(.
היא  בישראל  לפרה  החלב  תנובת 
יש  זה  הישג  בעולם!  ביותר  הגבוהה 
לזכות רפתני  ובראשונה  לזקוף בראש 

וכן למערכות המחקר וההדר וישראל, 
כה של משרד החקלאות המלוות אותו. 
התנובה הממוצעת לפרה בשנת 2012 
עמדה על 11,706 ק”ג לפרה בממוצע, 

לתנו בהשוואה  קלה  בירידה  והמדובר 
בה בשנה הקודמת,  המוסברת בתנאי 
מזג האוויר לקראת סוף הקיץ. מספר 
על   2012 בסוף  עמד  בארץ  הרפתות 

940 )כ- 3,000 רפתנים(, לעומת 1,445 
 .-35% של  ירידה   1999 שנת  בסוף 
לרפת  הממוצע  הייצור  זאת  לעומת 

עלה  בכ- 67%.
במדינות  לקנא  רק  יכולה  ישראל 

ומוצ חלב  לצריכת  ביחס  והמפותחות 
וס אירופה  מדינות מערב  אזרח   וריו: 

 350 לכ-   300 כ-  בין  צורך  קנדינביה 
ליטר חלב לשנה, אזרח אמריקאי צורך 
ברמות  נמצאת  ישראל  ליטר.   210 כ- 
בארגנטינה.  הצריכה  לרמות  דומות 
ביפן צורכים כ- 100 ליטר לשנה בלבד 

בממוצע לנפש.

ˆ  ˆ  ˆ

 מועצת החלב: בשנת 
2012  צרך הישראלי 
חצי ליטר חלב ביום

המקור: מועצת החלב

 2012 הישראלי הממוצע צרך בשנת 
מנתו עולה  כך  ביום,  חלב  ליטר  וחצי 

לקראת  החלב  מועצת  שפרסמה  נים 
חג השבועות. המדובר בצריכה שנתית 
ליטרים  כ-180   על  העומדת  לנפש 
ומוצריו,  עליה של 0.6% לעומת  חלב 
מוצרי  של  לנפש  הצריכה   .2011 שנת 
שתייה  לחלב  נחלקת  בישראל  חלב 
ומשקאות – כ- 55 ליטר, תוצרת ניגרת 

 24 כ-   – ומעדנים 
ליטר, גבינות לבנות 
)השו ק”ג   12 כ-  – 

קולים לכ-48 ליטר( 
כ-   – קשות  וגבינות 
)השקולים  ק”ג   4

לכ-42 ליטר(.
עולה  מהנתונים   

וכי חל גידול של למ
עלה מ16% בצריכת של מוצרים מחלב 

וצאן )כבשים ועזים( כשהמוצר בו נרש
מה העלייה הגדולה ביותר הינה גבינות 
וצפתית(  בולגרית  )פטה,  מלוחות  צאן 

העומדת על כ-20%.
החלב,   מועצת  מנכ”ל  דרורי,  שייקה 
אמר כי “הנתונים מצביעים באופן ברור, 
כי הציבור הישראלי ממשיך לתת אמון 
המציע  הישראלי,  החלב  במשק  מלא 

ומגוון רחב של חלב ומוצריו, מן האיכו
תיים בעולם”.    

 2012 בשנת  כי  עולה מהנתונים  עוד 
ליטרים  מיליון   1,344 בישראל  יוצרו 
חלב  ליטרים  מיליון   9.7 בקר,  חלב 
חלב  ליטרים  מיליון   13.75 ו-  כבשים 
עזים. 31% מהחלב המיוצר מיועד חלב 
שתייה ומשקאות חלב, 13% ליוגורטים 
31% לגבינות רכות, 23% לגו  ומעדנים,

בינות קשות ו- 2% לחמאה. 
שיווק מוצרי חלב בקר מייצור מקומי 
טון  אלף   97.5 על  עמד   2012 בשנת 
קוטג’(,  )כולל  לבנות למריחה  גבינות 
ו-31.5 אלף טון גבינות קשות ומותכות.  

שייקה דרורי
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
שתו חלב  מוצרי  ליטרים  מיליון    438
תוצו ליטר  מיליון   187 ומשקאות,   ייה 
טון  6 אלף  ו-   ומעדני חלב  ניגרת  רת 
גבינות  טון   3400 בנוסף שווקו  חמאה. 

מחלב צאן )עזים וכבשים( .
במונחי מחירים לצרכן מוערך המחזור 
הכספי של ענף החלב ב-9.8 מיליארד 
מיליארד שקלים   9.5 לעומת  שקלים  

בשנת 2011, גידול של כ2.5%.
בריאות  משרדי  של  הנחיות  פי  על 
לפחות  לצרוך  מומלץ  העולם   ברחבי 
להם  ערך  שווה  או  ליום  חלב  מנות   3

הה ובריאה.  מאוזנת  מתזונה  וכחלק 
כאל  החלב  למוצרי  מתייחסות  נחיות 
נכס תזונתי שיש  בכוחו לשפר את כלל 

והתזונה ולעזור במניעת מחלות. למוצ
חבילה  כאל  היום  מתייחסים  החלב  רי 
עוד  לסידן  בנוסף  תזונתית שמספקת 
כמו  לבריאות  חיוניים  תזונה  מרכיבי 
 B מקבוצת  ויטמינים  איכותי,  חלבון 
אשלגן   ,A ויטמין   ,)12B ויטמין  )כולל 

ומגנזיום.

ˆ  ˆ  ˆ

הוארך מעצרם של 3 
אחים מטובא העוסקים 

במכירת בקר ומזון 
לבהמות 

 המקור: אתר האינטרנט של רשות 
המיסים

GovXParagraph1

הא בחיפה  השלום  משפט  ובית 
9.5.13, את מעצרם של עו”ד  ריך, עד 
הייב מואייד, שותף ב”בקר נהר הירדן” 
ושל  בקר,   ומכירת  גידול  שעיסוקה 
הייב סמיר ומחמוד, שותפים ב”סאלח 
מזון  מכירת  שעיסוקה  ובניו”  סאלח 
הכנסות  לבהמות, החשודים בהעלמת 

במיליוני שח.
במהלך  שלשום  נעצרו  השלושה 
מס  חקירות  של  הפעילות המשותפת 
הכנסה חיפה והמשטרה בכפר טובא. 

המשפט  לבית  שהוגשה  מהבקשה 
2008 השמיטו השותו  עולה, כי בשנת
בסכם  בקר  ממכירת  הכנסות  פויות 
ובשנים  שח,   1,300,000  – כ  של  כולל 
2008 – 2012 השמיטה שותפות סאלח 
בסכום  מספוא  מיצוא  הכנסות  סאלח 

כולל של כ – 1,000,000 שח.

אתמול  שנערכו  החיפושים  במהלך 
נתפסו  ובעסקיהם  החשודים  בבתי 

ומסמכים הקושרים אותם לביצוע עבי
רות נוספות.

 
ˆ  ˆ  ˆ

MiRobot - העתיד 
של מכוני החליבה

סטנדרטיים  חליבה  מכוני  הצורך- 
ומיומן  רב  אדם  כוח  כיום  מצריכים 
פיזית  בעבודה  לשעון,  מסביב  הפועל 
יחסית  ותובענית.  מונוטונית  שהינה 
רווחיות  בעל  לרוב  שהינו  לעסק 
בינונית, דורשת הרפת אנרגיה ניהולית 
כיום,  העבודה  נעשית  בו  ובאופן  רבה 
עם  בממשק  לאי-אחידות  חשש  קיים 
זמן  לאורך  לפגוע  העלולה  הפרות, 
גם  ובהתאם  הפרות  של  בבריאותן 

בתפוקת החלב.
בשוק  כיום  הקיימים  החידושים 
החליבה כוללים פיתוחים שונים, וביניהם 
רובוטים לחליבה. הפתרונות הרובוטיים 
הקיימים כיום מתאימים לחליבה של כ- 
היא  בעולם  המגמה  )כאשר  פרות   60
רובוטים  וגדלות(.  הולכות  רפתות  של 
במקרים  כראוי  לפעול  מתקשים  אלו 
אינם  והפטמות  העטין  מבנה  בהם 
למספר  יחסית  ובנוסף,  אידיאליים, 
לחלוב,  ניתן  אותן  הפרות  של  הקטן 
בשוק  הקיימים  הרובוטים  של  עלותם 
לרפתות  מתאימים  שאינם  כך  גבוהה, 

בינוניות וגדולות. 
החברה  מירובוט:  של  הפיתרון 
וקלה  קטנה  רובוטית  זרוע  פיתחה 
)כ-10 ק”ג בלבד( שמיועדת להתקנה 
במכונים  הקיימות  החליבה  בעמדות 
אחת(.  זרוע  מותקנת  עמדה  )בכל 
המכשור  בכל  שימוש  עושה  הזרוע 
אשכול  החליבה:  במכוני  כבר  הקיים 
צנרת  הוואקום,  מערכת  החליבה, 
החלב, מדי החלב, מערכות הזיהוי וכו’. 
בשיטה זו אין מגבלה על כמות הפרות 
גודל  של  למגבלה  )מעבר  שנחלבות 
פועלות  הזרועות  שכל  ומכיוון  המכון( 
חליבה  מחזור  זמן  צפוי  זמנית,  בו 
צפויה  ובהתאם  משמעותית  להתקצר 
תפוקת המכון לגדול. בזרוע הרובוטית 
לזהות  שתפקידם  חיישנים  מותקנים 
מנת  על  הפטמות,  ומבנה  מיקום  את 
התנועה  על  ולשלוט  לכוון  ניתן  שיהיה 
החליבה.  וגביעי  הניקוי  אמצעי  של 
לבצע,  שתוכל  כך  מתוכננת  הזרוע 
תהליכי  את  מקסימאלית,  ביעילות 
הרכבת  החליבה,  לפני  וההכנה  הניקוי 
מערכת  של  הפעלה  החליבה,  אשכול 
הוואקום, הסרת אשכול החליבה וביצוע 

חיטוי ופרוצדורות שלאחר החליבה.
המערכת מצריכה מפעיל אחד בלבד, 
הפרות מהמכון  את  ויוציא  יכניס  אשר 
המערכת,  של  פעולתה  על  ויפקח 
שליטה  שמאפשר  באופן  המתוכננת 
מרחוק בזרועות הרובוטיות באמצעות 
המערכת  טאבלט.  או  חכם  טלפון 
ישירות  בביצוע  תקלות  על  תתריע 



תודה לומר  הזמן  זה 
החלב   מועצת  הפורשים,  חברינו 
מתכבדות  המושבים  ותנועת 
הוקרה ומפגש  לסדנה  להזמינכם 

המפגש יתקיים ביום שלישי 30.7.13 
במלון “אוויה” ביהוד, דרך החורש 4

)סמוך למשרדי מועצת החלב(. 

סדר יום:

09:00 – 09:30 התכנסות ומפגש רעים
09:30 – 10:30 ברכות: 

ויו”ר  המושבים  תנועת  מזכ”ל  צור,  מאיר 
התאחדות חקלאי ישראל

שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב   
המפתחות  צלחה,  “דרך   11:30  –  10:30
בפנים...”  סדנה בהנחיית אילנה יוגב, מנהלת 

אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים 
11:30 – 11:45 הפסקת התרעננות קלה

לאפשרויות  יישומי  “מבט   12:30  –  11:45
להתחדשות עסקית במשק”  - הרצאה מפי 

יוגב שריד, מנהל “מבט מושבים”
גם  אסטרטגית  “חשיבה   13:15  –  12:30
מבית  הרצאה   – אישי”  השקעות  בניהול 

“הלמן אלדובי”  
13:15 – 13:30 סיכום וחלוקת תעודות

13:30 – 14:30 ארוחת צהריים וחלוקת שי 

ההזמנה הינה זוגית,
אשרו השתתפותכם לדפנה עצמון

03-9564750

אני מאחל לכם הצלחה ובריאות,
דעו, שיש לכם חלק מרכזי ונכבד

בענף החלב הישראלי. 

שלכם, 
שייקה דרורי 

מנכ”ל מועצת החלב

מתווה לוקר

כאילו  נראה  עין  למראית 
מתווה זה פוגע במקור פרנסתו 
של הרפתן הוותיק ודורס את 

מקור מחייתו ברגל גסה . 
התבוננות מעמיקה יותר מגלה 
נכפה  זה  שמתווה  שלמרות 
מצליח  הגדול  חלקנו  עלינו, 

להוציא לימונדה מהלימון. 
הרפתנים הפורשים רואים כמה 
הרפתות  למרבית   : יתרונות 
שנסגרות אין בן ממשיך, אין 
רובן   , כספית  השקעה  יכולת 
הקרובות  בשנים  נסגרות  היו 
קשים  ובתנאים  מקרה  בכל 
עבור  יוצרים  שהיו  יותר,  
מציאות  המייסדים  האבות 
התגייסות  הדורשת  מורכבת 

של כל המשפחה. 
במאמץ  גויס  זו  הבנה  מתוך 
המדינה  של  נדיב  פיצוי  גדול 
המרחיק סכנה של הידרדרות 
פרישה  והמאפשר  כלכלית 
עם  יחד  המועצה,  מכובדת. 
והתאחדות  משרד החקלאות 
מול  אל  פעלה  בקר,  מגדלי 
הגופים הממשלתיים במטרה 
חיצוני,  כסף  לענף  להביא 
את  שהרימו  מי  את  שישמש  
קרן הענף במשך שנים ואפשרו 

את הישגיו הנוכחים. 
מרכיב נוסף בנוסחת המתווה 

הוא התייחסות לרפתן הנשאר 
ולדור הממשיך , אלה שחשוב 
תנאים  עבורם  ליצור  היה 

אופטימליים להצלחה.  
הרפתן הנשאר יכול כעת לקבל 
משמעותית  מכסה  תוספת 
באופן  שתגדיל  הגון,  במחיר 
שלו  הסיכוי  את  משמעותי 
ולהתמודד  בכבוד  להתפרנס 
בעשור  השוק  דרישות  עם 

הבא . 
ייקל  הקיימים  בתנאים 
החלב,  בענף  רפתן  להישאר 
פרות,  לרכוש  מכסה,  לרכוש 
להשקיע במבני רפת ולהגדיל 

את המחלוב . 
האבק,  שכשישקע  מקווה  אני 
ובמבט לאחור, יובן שמתווה זה 
שנכפה עלינו היה אמנם בלתי 
להוציא  השכלנו  אבל   , נמנע 

ממנו את המיטב.
הפעם  גם  החלב  מועצת 
אחראי”,  כ”מבוגר  שימשה 
גם  זה המכבד את העבר אך 

המתכונן לעתיד. 
וכולכם  קל,  תמיד  לא  זה 
שתמיד  מי  את  מכירים 

בורחים מקבלת החלטות.
אני מאמין, שעשינו את הדבר 
הנכון לטובת הענף כולו, ואני 
על  איתי  לדבר  מזמין אתכם 
פורום  בכל  או  במועצה  כך 

אחר. אני לרשותכם.

dafi@milk.org.il



תערוכת

6 . 1 1 . 2 0 1 3
יום רביעי ג' בחשון תשע"ד בין השעות 9:30-16:30

מקבוצת :

מארגני התערוכה :

לפרטים והרשמה :

בגן לאומי מעין חרוד
ות ות עסקי י ו המקום להזדמנ

ולמפגש עם החקלאים

עדנה זיו - מנהלת התערוכה
edna.ziv@maariv.co.il : מייל

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים
yoram.tabibi@maariv.co.il : מייל

נייד : 052-2773132

התערוכה השנתית לטכנולוגיה חקלאית,
מים ואנרגיה מתחדשת
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
רובן  את  לפתור  יוכל   אשר  למפעיל, 
מרחוק. הזרוע הרובוטית צפויה להיות 
זולה משמעותית מהאלטרנטיבות בשוק 
)כ-12.5 אלף דולר לזרוע( ולהחזיר את 
ארבע  עד  שנתיים  תוך  בה  ההשקעה 
שנים. הממשק עם הפרה יעשה באופן 
מיטבי, אשר יבטיח שהחליבה תתבצע 
עקבית  ותהיה  ביותר  הטוב  הצד  על 

לאורך כל שעות היממה.
פעילותה  שהחלה  מירובוט,  חברת 
שני  ידי  על  הוקמה  וחצי,  כשנה  לפני 
ומנהל  מנכ”ל  ברקת,  טל  ד”ר  יזמים: 
סמנכ”ל  ובעברו  החברה  של  הפיתוח 
הפיתוח של צחם אפיקים, ודויד רובין, 
מנהל הכספים ומנהל הפיתוח העסקי 
של מירובוט. החברה פועלת במסגרת 
מקבוצת  מופת  הטכנולוגית  החממה 
טרנדליינס ובשילוב עם המדען הראשי, 
מיליון   2.5 כ-  כה  עד  בה  הושקעו 
שקלים. בנוסף, לחברה מועצה מייעצת 
בעליה  אייקר,  סטיב  עומד  שבראשה 
בארה”ב  השלטת  התוכנה  חברת  של 

 .DairyComp 305 -לניהול רפתות
ברפתות  רובוטית  לחליבה  השוק 
כיום  עומד  בעולם  ובינוניות  גדולות 
כאשר  בשנה,  דולר  מיליארד  כ-6  על 
בלבד.  בארה”ב  מתוכם  מיליארד   2.5
מירובוט  של  הייחודית  הטכנולוגיה 
הנמצאים  פטנטים  באמצעות  מוגנת 
מתקדמים,  רישום  בתהליכי  כעת 
והחברה מתמקדת בשלב זה בהשלמת 
הדגמת  את  שיאפשר  אבטיפוס 
הטכנולוגיה בסביבה משרדית. במקביל 
ממשיכה החברה בתהליך גיוס השקעה 
והבאת  פיתוח  המשך  לצורך  נוספת, 

הזרוע הרובוטית לכדי מוצר מסחרי. 

ˆ  ˆ  ˆ

תקציב 2013 2014- 
והשפעתו על המרחב 

הכפרי
התקציב השנתי של הממשלה 
שנבחרה מבשר מספר גזרות 

על ההתיישבות החקלאית

יוגב שריד – מנכ”ל מבט מושבים

בימים אלו סיים משרד האוצר לגבש 
את הצעת התקציב לשנתיים הקרובות 

).2013-2014(
ההסדרים  וחוק  התקציב  להצעת 

אורח  יש השפעה מהותית על  הנלווה 
ישראל,  במדינת  תושב  כל  של  החיים 
של  לסוגיות  נקודתית  התייחסות  ויש 
אנו  השנה  לצערנו,  הכפרי.  המרחב 
רואים פגיעה קשה בחלק גדול מסוגיות 

הקשורות למרחב הכפרי.
הכלכלי  המשרד  הינו  האוצר  משרד 
על  האחראי  הממשלה,  של  המרכזי 

קביעת המדיניות הכלכלית וביצועה.
תכנון  על  אחראי  האוצר  משרד 
וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית 
הכנת  באמצעות  ישראל  מדינת  של 
על  ופיקוח  המדינה  תקציב  הצעת 
וגביית  המדינה  הכנסות  ניהול  ביצועו, 
המשרד  והעקיפים.  הישירים  המיסים 
החברות  כלל  פעילותן של  על  אחראי 
הממשלתיות, קובע את מדיניות השכר 
והסכמי העבודה במגזר הציבורי, ניהול 
גופים  על  מפקח  וכן  המדינה  נכסי 

מרכזיים בשוק ההון.
לראות  ניתן  החדשות  הגזירות  בין 
ב-1.5%  ההכנסה  מס  העלאת  השנה: 
העלאת  הילדים,  בקצבאות  וקיצוץ 
מס  העלאת  ל-18%,  ב-1%  המע”מ 
החברות ב-1% ל-26%, העלאת מיסוי 
נוסף על  ומיסוי  ואלכוהול  סיגריות  על 
התקציב  כולל  ההוצאה  בצד  הדיור. 
לעובדי המגזר  הקפאת תוספות שכר 
הביטחון,  תקציב  הפחתת  הציבורי, 
בשליש  ילדים  קצבאות  הפחתת 
אחיד  באופן  יינתנו  הילדים  )קצבאות 
במשפחה  הילדים  למספר  קשר  ללא 
לבטל  האפשרות  נשקלת  כן  וכמו 
קצבאות להורים המשתכרים 800 אלף 
שקל בשנה ומעלה(, דחיית פרוייקטים 
חלק  והפחתת  התשתיות  בתחום 

מהתוספות לתקציב החינוך.
למרחב  הקשורים  נושאים  מבחינת 
מהותיות  פגיעות  מספר  ישנן  הכפרי 
שלא  הוחלט   - אחת  הצלחה  ובצידן  
כפי  וירקות,  הפירות  על  מע”מ  יוטל 
היתה  עמדתנו  היום.  עד  הוטל  שלא 
על  מע”מ  הטלת  על  שלהחלטה 
הן  אלו השלכות משמעותיות,  מוצרים 
ברמת  והן  החקלאי(   ( היצרן  ברמת 
חדש  הוצאה  מרכיב  הטלת  הצרכן. 
במערכת ייצור או שיווק תגולגל הלאה 
בשיעורי  הסופי,  הצרכן  לרמת  עד 
הביקושים. מדובר בסל מגוון ביותר של 
פירות וירקות, ונוהגי צריכה שונים ביחס 
לפלחי האוכלוסייה המפולגת בהתאם 
לרמת ההכנסה. סביר להניח כי בסופו 
לספיגת  יתר  משקל  יהיה  דבר  של 
המס על ידי החקלאים ולכן יקטן נפח 

הגבייה ונטל המס שלא ייגבה מהדרגים 
שמעבר למשק החקלאי יהווה “הוצאה 
מה  החקלאי,   היצרן  של  חדשה  נטו” 
הגידול  בהיקפי  לשינוי  להביא  שעלול 
ובפירות   בירקות  הגידולים  והרכב 
רגישותם  פי  על  הצרכנים  ובהתנהגות 

לשינויים במחירים.
בוטלה  ההסדרים  בחוק  לצערנו, 
שעיקרה   2323 ממשלה  החלטת 
תוכנית שיקום תשתיות בישובים כפריים 
תקציב  היקף  ניתן  בהחלטה  ותיקים, 
ועד  שנים,  לעשר  שקל  מיליארד  של 
מיליוני שקלים  רק עשרות  נוצלו  היום 
בודדים בפעילות של משרד החקלאות 
אחת  היתה  זו  החלטה  הכפר.  ופיתוח 
הממשלה  של  הגדולות  מההצלחות 
הקודמת וחלק גדול מהמושבים נערכו 
רואים  אנו  הקרובות,  בשנים  ליישמה 
גישה לרעה  כשינוי  זו  בביטול החלטה 

בהתנהלות מול המרחב הכפרי.
בקצב  האטה  על  הוחלט  בנוסף 
ההפחתה  בשל  למיכון  המענקים 
במסגרת  לחקלאות.  הזרים  בעובדים 
הזרים  העובדים  של  ההפחתה  הסכם 
 250 של  סכום  הוגדר   2009 משנת 
כ”א,  חוסך  מיכון  לרכישת   ₪ מיליוני 
כ  של  סך  על  מענקים  ניתנו  כה  עד 
לפגוע  אסור  לעמדתנו  מל”שח.   160
סיבות,  ממספר  אלו  במענקים 
היום  שגם  היא  שבהן  שהעיקרית 
המדינה לא עומדת בהקצאת העובדים 

בפועל לעומת ההיתרים הקיימים.
מספר  עוד  ישנם  ההסדרים  בחוק 
סעיפים העלולים לפגוע בחברי המרחב 
הכפרי, סעיפים אלו טרם גובשו סופית 
החלטות  לעכשיו   נכון  שאינם  או 
זה  דבר  אך  ליישום,  שניתנות  ברורות 
עלול לפגוע יותר אם ההחלטות יפורשו 

שלא כהלכה.
התקציב  הוא   2013-14 תקציב 
החדשה.  הממשלה  של  הראשון 
לעמדות  הסמן  את  מהווה  זה  תקציב 
בכלל  השונים,  בתחומים  הממשלה 
והחקלאות  הכפרי  המרחב  ובתחום 
הכנסת  שחברי  מקווים  אנו  בפרט. 
חשיבות  את  יבינו  ישראל  וממשלת 
בעתיד  ויתמכו  הכפרי,  המרחב  ביסוס 
הקשורות  בסוגיות  יותר  גדולה  בצורה 
את  לחזק  מנת  על  הכפרי,  למרחב 
תושבי המרחב, ועל ידי כך ליצור חברה 

הוגנת ושוויונית יותר.

ˆ  ˆ  ˆ
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ידיעות... ידיעות... ידיעות... 
המועצה לצרכנות: נזק 
לציבור הצרכנים של 

למעלה מ- 760 מיליון 
שקל  כתוצאה מהסרת 

הפיקוח על מחירי 
הקוטג’

מספר  לפני  שנערך  דיון  לקראת 
המועצה  ביצעה  בכנסת,  שבועות 
העלויות  לגבי  בדיקה  לצרכנות 
הפיקוח  מהסרת  כתוצאה  לצרכנים 
על מחירי הקוטג’. מהתחקיר עולה כי 
 , ב-40%-30%  התייקר  הקוטג’  מחיר 
זאת לעומת מוצרים שנשארו בפיקוח 
והתייקרו ב- 10% בלבד .כתוצאה מכך 
מימן הציבור מכיסו את תוספת עלות 
השנים  בין   ,₪ מיליון  ב-760  הקוטג’ 

.2008-2011
בקריאה  יוצאת  לצרכנות  המועצה 
מחיריהם  את  לפיקוח  מידית  להחזיר 
של מוצרי החלב שהפיקוח הוסר מהם; 
לקבוע סל מוצרי עוגן בפיקוח, כדי לייצר 
“אפקט עוגן” ‘שיוזיל את מחיריהם של 
מוצרים שאינם בסל לציבור הרחב וכדי 

להגן על אוכלוסיות מוחלשות.
שיכלול  עוגן”,  “מוצרי  סל  קביעת 
שונות  מקטגוריות  בסיסיים  מוצרים 
תאפשר  מפוקחים,  יהיו  שמחיריהם 
לצרכנים לרכוש מוצרים במחיר סביר, 
מחירים  התייקרויות  תצמצם  ובנוסף 
בשאר המוצרים באותה הקטגוריה, שכן 
לרשות הצרכנים תעמוד תמיד חלופה 
כי מחיר  עולה  מנתוני הלמ”ס  זולה.   
הקוטג’ עלה מ- 5.06 ₪ )ב- 1 בינואר 

2007(, ל- 7 ₪ ) ב-1 בינואר 2011(.
מבקר  דו”ח 
)משנת  המדינה 
קובע   )2012
כי”  יחידת הפיקוח 
המחירים  וועדת 
מתחשבות  אינן 
הצרכנים.  בציבור 
צרכנים  תלונות 
לא  מחירים  על 
לכאורה  מוצדקים 

אינן  בפיקוח  שאינם  מזון  מוצרי  של 
מידע  במאגר  נרשמות  או  מרוכזות 
בהליך  בחשבון  מובאות  ואינן  כלשהו, 
להחלת  בנוגע  ההחלטות  קבלת 
בוחנת  אינה  המחירים  ועדת  פיקוח; 
הצרכנים,  ציבור  של  עמדותיו  מהן 
שהוא המושפע העיקרי מהפיקוח על 
מוצרי המזון, ואינה מביאה בחשבון את 
או  ההחלה  במחיר,  השינוי  השפעת 
ההסרה של הפיקוח על מחיר המוצר 
או השינוי ברמת הפיקוח עליו על רווחת 

הצרכנים בהליך קבלת ההחלטות.”
המועצה  מנכ”ל  פלג,  אהוד  עו”ד 
דורשת  לצרכנות  “המועצה   : לצרכנות 
שיורידו  צעדים  מספר  מיידית  לבצע 
עד  לפחות  הקצר,  בטווח  מחירים 
המתוכננים  הצעדים  אשר  למועד 
המדף.  במבחן  יורגשו  הטווח  ארוכי 
החלטות אומללות שהתקבלו בהליכים 
לעליית  שגרמו  הן  תקינים,  בלתי 
מחירים דרמטית של המוצרים שהוסרו 
הצעדים  יינקטו  לא  אם  מפיקוח. 
לצרכנות  המועצה  כדרישת  המיידיים 
ולא יאומץ דו”ח מבקר המדינה, ימשיך 

הציבור לשלם מכיסו מיליוני שקלים”.
המועצה,  ע”י  המוצע  המתווה  עפ”י 
ייכלל מוצר  בסל מוצרי העוגן בפיקוח 
בסיסית  מזון  קטגוריית  מכל  אחד 
אמתית,  תחרות  אין  בהם  בענפים 
בסיסי  מזון  סל  לפחות  להבטיח  כדי 
בדגש  הרחבה,  לאוכלוסיה  השגה  בר 
לייצר  וכדי  מוחלשות,  אוכלוסיות  על 
עלויות  את  שיקטין  עוגן”   “אפקט 
מחיריהם של מוצרים מאותן קטגוריות 

שאינם מצויים בסל.
כמו כן, קוראת המועצה לצרכנות לעגן 
ולפרסם בחוק הפיקוח על המחירים את 
הכללים והשיקולים באשר להטלת פיקוח 
מחירים על מוצר או להסרתו , והכללת 
נציג המועצה לצרכנות בוועדת המחירים, 
של  שההיבטים  לוודא  שיוכל  מנת  על 

רווחת הצרכנים יילקחו בחשבון.
המחירים  תנודות  עם  טבלה  מצ”ב 
חלב  ושל  קוטג’  גבינת  של  והפערים 
השנים  ליטר  בין   1 בקרטון  מפוסטר 

2007-2011 )ראה טבלה(. 

ˆ  ˆ  ˆ

בעקבות העלאת 
המע”ם  עודכנו מחירי 
מוצרי החלב שבפיקוח

משרד החקלאות עדכן מחירים: 
מחירו של ליטר חלב טרי 3 

אחוז שומן בשקית יהיה 5.28 ש, 
גביע לבן 200 מיליליטר יעלה 

1.66 ש

המקור: אתרי האינטרנט

הועלה  ו2.6   1.6 שבין  בלילה 
כחלק  זאת  ל18%,  מ17%  המע”ם 
הגרעון  לצמצום  האוצר  מצעדי 
הערכות  פי  על  המדינה.  בתקציב 
הכנסות  את  המהלך  יעלה  שונות 
 2-4 של  בשיעור  ממיסים  המדינה 
מהעלאת  כתוצאה   .₪ מיליארד 
במחירי  עדכון  מתחייב  המע”ם  
החלב הניגר ומוצרי החלב שבפיקוח. 
של  מחירה  מ2.6  החל  לדוגמא,  כך 
שקית חלב 3% שומן עלה ל5.28 ש, 
4.95 ש.  ושל שקית חלב 1% שומן – 
המחירים לקרטון של ליטר הם 6.54 
ש לחלב 3% שומן. כאמור, גם מוצרי 
מ”ל   200 לבן  גביע  התייקרו:  חלב 
חמוצה  שמנת  גביע  ש,   1.66 יעלה 
200 מ”ל – 2.47 ש, חבילת 100 גרם 
1 ק”ג גבינת עמק  4.08 ש,  חמאה – 
גבינה  ק”ג   1 45.96ש,   – שמנה  חצי 
קשה צהובה גלבוע – 43.72ש. החלב 
ברמה  המופיע  יסוד  למוצר  נחשב 
ובתקציבה  בתפריטה  משמעותית 
ולכן  בישראל,  משפחה  כל  של 
על  הכבדה  היא  הייקור  משמעות 
שיעור  שאצלן  החלשות,  השכבות 
ההוצאה על מזון גבוה במיוחד. בענף 
החלב מדגישים שאף שקל מתוספת 
זוהי   – ליצרנים  יעבור  לא  המחיר 
הזרמה נטו לקופת האוצר. בעקבות 
מוצרים  של  במחיריהם  העלייה 
שבפיקוח, ההערכה היא שהמחלבות 
לא יספגו את העלאת המע”ם, ויעלו 

גם את מחירי שאר מוצרי החלב.
ˆ  ˆ  ˆ

אחוז שינוי 1.1.20071.1.20081.1.20091.1.20101.1.2011מוצר 

₪38.3% ₪7.00 ₪6.59 ₪6.11 ₪5.90 5.06גבינת קוטג’ 
חלב מועשר מפוסטר ק

רטון 1 ליטר  
 ₪ 5.27  ₪ 5.85 ₪ 6.14 ₪ 5.97 ₪ 5.9011.9%

עו”ד אהוד פלג, מנכ”ל 
המועצה לצרכנות
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חדשות מועצת החלב
המקור: ניוזלטר  של מועצת החלב

למאי -  מנהלים-23  מועצת  ישיבת 
הבאים: בנושאים  עסקה   הישיבה 
על  דווח  ובהם  והיו”ר  המנכ”ל  • דיווחי 
שיפור  ועל  לוקר”  “מתווה  התקדמות 

בנתוני הצריכה שנרשמו בחודש מרץ.
• סיכום שנת 2012 ויעדים ל-2013 של 
המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות 
 החלב )מאל”ה(, ד”ר שמוליק פרידמן.
מנהל  עדין,  גבי  ד”ר  של  • סקירה 
הצוות  עבודת  על  לבקר,  המחלקה 
החלב  בתפוקת  הירידה  את  שבחן 
 שזוהתה החל מחודש אוקטובר 2012.
המנהלים  מועצת  החליטה  כן  כמו 
לאשר את גמר חשבון חלב עודף 2012 

)חלב בקר(:
כחלב  מ”ל   59 יוצרו   2012 בשנת 
למכסות  מעבר  המיוצר  )חלב  עודף 
עמד  הממוצע  התשלום  הפרטניות(, 
)מקדמה(.  המטרה  ממחיר   80% על 

בשוו זה,  חלב  של  בפועל  והפדיון 
ממחיר   85% על  עמד  השונים,  קים 
העודף  החלב  קופת  כלומר  המטרה. 
החלב  מועצת  ע”י  המנוהלת  הענפית 
מ”ל.  6.3 של  זכות  ביתרת   נמצאת 

חלב  בקופת  הזכות  יתרת  החלטה: 
: כדלקמן  ליצרנים  תוחזר   עודף 
)רצוו א’  ליטר חלב עודף  אג’ לכל   11
הקיץ  בחודשי  שיוצר   )5% של  עה 
)מאי-אוקטובר( ו-31 אג’ לליטר לחלב 
עודף ב’ שיוצר בחודשים אלו. משמעות 
חלב  של  הסופי  הפדיון  כי  ההחלטה 
עודף קיץ הוא 100% ממחיר המטרה 
עבור חלב עודף המיוצר בתוך הרצועה 

)א’( ו-95% עבור חלב עודף ב’.
העור,  קטרת  מחלת   – העור  קטרת 
נבלמה   ,  2012 ביולי  הופיעה  אשר 
לאחרונה הודות לחיסון מהיר של כלל 
זמן  תוך  בישראל,  הבקר  אוכלוסיית 
קצר, כחודשיים לערך, מאמצע חודש 
הצלחת  לאור  היום.  ועד   2013 מרץ 
הניסויים, הוכרזה חובת חיסון על כלל 
לאלתר.  יושמה  אשר  בישראל,  הבקר 
על-ידי  העדרים,  אלפי  חיסון  במהלך 

ומאות אלפי מנות, התגלו מספר תופ
וכן מספר מקרים נמוך של  עות לוואי 
תופעות  נמוכה.  חיסון  ליעילות  חשד 
על-ידי  נחקרות  נוספות  ושאלות  אלה 

וצוות מחקר בין גופי שממומן ע” מוע
צת החלב ב-400 אלף ₪.

יום עיון בנושא רווחת בע”ח – ב-22/5 
בע”ח  רווחת  בנושא  עיון  יום  התקיים 
בחוות נוה יער. ביום זה התארחו נציגי 

 MLA - MEAT & הארגון האוסטרלי
מדוו  LIVESTOCK AUSTRALIA

בר בארגון של מגדלי בקר וצאן העוסק 
בקידום ענפי הבשר האוסטרלי ובכלל 

וזה בהדרכה, מחקר וקביעת נהלי עבו
דה הקשורים בין השאר לרווחת בע”ח. 
יום העיון עסק ברווחת בע”ח בשלוחת 
הבקר לבשר מהמגדל דרך הובלת הבקר 
לבית-המטבחיים. ועד  ובים   ביבשה 
ויש לזכור כי ישראל מייבאת מאוסטרל

יה מידי שנה אלפי ראשי בקר וצאן, וכי 
הממשלה האוסטרלית ואזרחיה רגישים 

ומאד לרווחת בע”ח שמקורם באוסטרל
יה, גם לגבי הנעשה בארצות היעד.

1 ביוני - ארו -יום החלב הבינלאומי ה
 )FAO( גון המזון והחקלאות של האו”ם
הכריז ב-2001 על ה-1 ביוני כיום החלב 
בחלב  רואה  המזון  ארגון  הבינלאומי. 
מזון בעל חשיבות רבה, ומקדיש לו יום 
חגיגי ברמה הגלובלית. המועד של יום 
החלב נקבע ל-1 ביוני כי במדינות רבות 
זוהי תקופה של שפע חלב )אביב(, גם 
אצלנו בישראל מדובר על תקופת שיא 

מסו באופן  אצלנו  וגם  חלב  ובתפוקת 
זו הלא  בתקופה  נחגג  החלב  חג  רתי 
הוא חג השבועות. בשנת 2012 למעלה 
את  ציינו  העולם  ברחבי  מדינות  מ-32 

יום החלב הבינלאומי. 

ידיעות... ידיעות... ידיעות... 

התמונה להמחשה בלבד.     צילום: פלאש 90
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להזמנות:
   indi.vet.ltd@gmail.com :במייל

ב-sms: 050-8221719 או טלפקס: 08-8558613
ב-facebook: אינדי-וט 

ניתן להזמין דרך: רונן שיווק - באר טוביה,  ודרך: רם ציוד לבע"ח - כפר ידידיה
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הגמעה בטוחה בעזרת 
דרנץ'-מט

זהו עיצוב ייחודי של מערכת דו 
כיוונית המאפשרת לאסוף נוזל 

כרס בריאה לצורך השתלת נוזל 
כרס בפרות חולות ובהסטת ברז 
להעבירו לפרה החולה על מנת 

להחזיר במהירות למצב תקין 
את התאבון, תפקוד הכרס, ואת 

תנובת החלב

השימוש בציוד מודגם בסרטון הדרכה ביו-טיוב
תחת השם "הגמעת פרה" 

http://youtu.be/4zGmyP8BE6M  :או בכתובת
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זהו עיצוב ייחודי של מערכת דו זהו עיצוב ייחודי של מערכת דו 

חיונית לכל רפתן מתקדם משאבת דרנץ'-מט כמו מכשיר המלטה,  או מחשב, 

חיונית לכל רפתן מתקדם משאבת דרנץ'-מט כמו מכשיר המלטה,  או מחשב, 

כי פרה בריאה 
    נותנת לך יותר!

כי פרה בריאה 
    נותנת לך יותר!
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